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1.495
1.145

20 m.
2" 5/5,5/5dB 
0 2"8/8,5/7dB

ANTENNER
HJALPER

BEAMAR for 10-15- 
FB 23 2-el 2,5 m bom 0 
FB 33 3-el., 5,0 m bom

11-el. horisontell, 1,1 m bom, 11 dB 140: —
25-el. horisontell 3,1 m bom 14dB 170: —
D:o for 70 cm:

5 + 5 elements kryssyagi
Filter & kablar for 10(4) over 10(4) + 3dB

210: —
85: —

10 el hor 2,8 m bom 11 dB 160:
4 el vert 1,1m bom 7 dB 85:
5/8 ground plane 145: —
TELO UKV-beamar med koaxbalun; 2 m
FD 4 windom 80 40 20 10 500 W PEP 265: —
80/40 dipol 2kWPEP 258:
W3-2000 80 - 40 (20-15-10) 2 kW PEP 495: —
NYHET1
TRADANTENNER m. balun p3 ringk.:
10-15 20 - 40 80 hojd 5,45 m 2 kW PEP 650:
GPA 50
10-15-20-40 hoid 6,00 m 2 kW PEP 530:

GPA 30 
GPA 40

10-15-20 hojd 3,55 m 2 kW PEP 365:

VERTIKALER, fristciende med radialer
Balun p3 ringkarna for beam 135
FB 53 5-el., 7,5 m bom 0 2” 10/10/8,5 dB

Per Wikstrbm SM5NU 
08 766 22 50 
08 766 39 01

Dessutom koaxialkabel, baluner etc. Alla priser inkl. moms fritt Lidingo

KW Electronics:
EZ-match, Antennfilter 500 W PEP
KW 107 Supermatch m SWR, PWR, konstantenn

540:

ant.omk. och EZ-match 500 W
KW 109 Supermatch, lika som KW 107

1.425:-

men for 1000 W 1.675: —

CDE-rotorer (220 V med skyddsjord):
AR-40
CD-44 
HAM-III
T2X TAIL TWISTER
T2X mastfaste, heavy duty

inkl undre mastfastet 
inkl undre mastfastet 
inkl undre mastfastet 
exkl undre mastfastet

425: — 
860: — 

1.390: — 
2.175:- 
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WARC1979
Nar detta lases SterstSr drygt 2 mSnader till dess THE WORLD ADMINISTRATIVE RADIO 

CONFERENCE oppnas. Den kommer att pSgS 24 September —30 november, d v s 10 vec- 
kor. Ca 1500 delegater frSn omkring 140 medlemslander kommer att delta. I januari 1979 skulle 
samtliga forslag ha varit insanda till Internationella Teleunionen (ITU) men fortfarande (maj) 
kommer eftersldntare — forrnodligen beroende pS att det internt varit svSrt att komma over- 
ens i dessa komplexa frSgor.

Av de redan inkomna, kanda, forslagen ar det ett 25-tal som beror amatorradiotjanstens 
frekvenser. PS det hela taget ar dessa forslag positiva for vSr del och innehSller inga forslag till 
drastiska inskrankningar. Daremot har ett 10-tal teleforvaltningar mer eller mindre inkluderat 
lARUs forslag till nya band pS 10 och 18 MHz. PS 50 MHz ser det inte sarskilt hoppfullt ut for 
Region I medan Region II och III ser ut att ha stod for fortsatt amatdraktivitet i bandet. Det ar 
for vSr del beklagligt dS det ar ett mycket intressant f rekvensomrSde men motstSndet beror pS 
att en mangd TV-stationer redan ligger i bandet och man ar osaker om nar dessa kommer att 
flytta. I synnerhet i England lar man ha for avsikt att behSlla dessa TV-frekvenser under gan- 
ska ISng tid framover. Ett sS smalt band som 100 kHz skulle ha blivrt mycket uppskattat och 
borde gStt att klamma in mellan TV-stationerna utan att gora avkall pS kravet om stornings- 
frihet.

PS VHF/UHF-omrSdet innehSller forslagen endast smarre forandringar och pS det hela ta
get kan man hoppas pS forbattrade villkor.

Televerkets forslag, gallande frekvenser for amatorradiotjansten

1875- 1900 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
3500- 3525 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
3525 - 3800 kHz AMATOR, FAST TRAFIK. MOBIL TRAFIK (delat band)
7000 - 7100 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt) 

10005- 10100 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt) 
14000-14350 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
18068-18168 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
21000 - 21450 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
28000 - 29700 kHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)

144- 146 MHz AMATOR, AMATORSATELLIT (exklusivt)
432 — 438 MHz AMATOR, AMATORSATELLIT, Radiolocation (delat band) 

1250- 1300 MHz Radiolocation, AMATOR, AMATORSATELLIT (delat band) 
2300 - 2450 MHz FAST TRAFIK, Amator, MOBIL TRAFIK (delat band)
5650 — 5670 MHz RADIOLOCATION, Amator (delat band)
24.05 — 24.25 GHz RADIOLOCATION, Amator (delat band)

I en fotnot (3501B) har man foreslagit att frevkenserna 3500-3510, 7000-7010, 14000-14010 
och 21000-21010 kHz skall avdelas med prioritet for stationer som deltar i nodtrafik i samband 
med storre naturkatastrofer. Detta skulle endast galla katastroftillfallet och normalt skulle fre- 
kvenserna anvandas pS vanligt satt. FrSn SSAs sida har framforts onskemSI om att forlagga 
dessa frekvensdelar 10kHz lagre, dvs strax under nedre bandgranserna, for att man lattare 
skulle kunna utvaxla trafik med Roda Korsets stationer, som ar i drift vid sSdana katastrofer. 
Roda Korsets onskemSI ar att man fSr frekvenser tilldelade i sS nara anslutning som mojligt till 
amatorradiobanden.

En mera allvarlig forandring har foreslagits betraffande Artikel 41 i Radioregelmentet vari 
behandlas amatdrtjanstens status och villkor. Dar stSr foreskrivet att den som opererar f rSn en 
amatdrstation skall kunna bevisa att han/hon kan korrekt sanda for hand och korrekt ta emot 
telegrafi utom i de fall dS operatdren uteslutande anvander frekvenser over 144 MHz. Dar har 
Televerkat foreslagit att 144 utbytes mot 28. I enlighet med Srsmotets 1977 beslut har WARC- 
kommittSn motsatt sig den andringen vid forhandlingarna med Televerket. Vid ett av sam- 
mantradena, for ca 2 Sr sedan, begarde kommittdn att fS veta om Televerket avsSg att gora 
nSgra som heist forslag till andringar i Artikel 41 och fick till svar att sS inte var fallet.
Som f ramgSr a v ovanstSende har T eleverket numera andrat uppfattning.
Skulle forslaget gS igenom vid WARC behover det dock inte nodvandigtvis genomforas.

SM4GL
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ARSMOTESPROTOKOLLET 1979

PROTOKOLL fort vid Foreningen Sven 
ges Sandareamatorers firs mote pS Stora 
hotellet i Orebro sondagen den 29 april 
1979 cirkakl 1000-1515.

Foreningens ordforande SM0OX halsade 
de narvarande valkomna och passade pS att 
tacka den 40-Srsjubilerande vardklubben 
Orebro Sandareamatorer, OSA, for det val- 
ordnade arrangemanget for SSAs Srsfest 
och Srsmote 1979. Sekreteraren SM0CWC 
bitradde ordforanden och presenterade 
samtliga narvarande styrelseledamoter och 
funktionarer i SSA. SM0OX meddelade att 
styrelsen beslutat tilldela foljande SSAs 
hedersnSI for sina fortjanstfulla insatser for 
foreningen: SM4PG, Sven Jansson,
Kristinehamn, som under 22 Sr varit kassor 
inom 4:e distriktet, SM4BMX, Ernst Anders
son, Lindesberg, som under ISng tid varit 
QSL-distriktschef i SM4, SM5BML, Bo 
Jakobsson, Sollentuna, for sitt drygt 5-3riga 
arbete som SSAs avstomingsfunktionar och 
SM6CPO, Ingemar Jonsson, Uddevalla, som 
under storre delen av nastan 5 och ett halvt 
Sr varit huvudansvarig och den drivande 
kraften i Uddevalla Amatorradioklubb, 
UARK, for utgivande av SSA-bulletinen. I 
egenskap av sektionsledare framforde 
SM0CWC sektionens tack till SM6CPO och 
UARK for sina fdrtjanstfulla insatser och pS- 
visade for mdtesdeltagarna vilka upp- 
offringar bulletinjobbet innebar men ocksS 
hur stimulerande ett sSdant uppdrag kan va
ra. SM0OX meddelade vidare att styrelsen 
beslutat hedra Ulla-Britt Taxdn, Televerket, 
med en kristallvas med inskription, hennes 
namn samt Srtalet 1979, och med SSAs 
hedersnSI monterad pS vasen, for hennes 
fdrtjanstfulla insatser for SSA och amator- 
radioverksamheten. Arsmotet applSderade 
samtliga hedersuppvaktade och de narva
rande SM4BMX, SM5BML och SM6CPO 
mottog sina hedersnSlar av ordforanden, 
som ocksS meddelade att SM4PG kommer 
att tillstallas sin hedersnSI snarast per post 
samt att Ulla-Britt Tax&n, Televerket, snarast 
efter Srsmotet kommer att uppvaktas av 
SSAs verkstallande utskott. Efter dessa 
ceremonier forklarade ordforanden motet 
oppnat. Det bor dock aven noteras under 
denna punkt att senare under motet gavs 
SM5TK tillfalle att for Nykopings Sandare
amatdrer utdela en sarskild utmarkelse till de 
3 forsta mobila stationerna som for diplom 
"Sverige" frSn minst 100 forsamlingar kort 
minst 15 motstationer frSn varje forsamling. 
For denna bedrift utdelade SM5TK ett vac- 
kert silverskepp till vardera SM7ABO, 
SM7CRL och SM5GA. SM5TK overrackte 
ocksS en check pS 1000:— till ordforanden 
som gSva till SM5WL-fonden av inkomster 
for diplomet och med antydan att det kanske 
kunde bli mera pengar till fonden eftersom 
intresset for diplomet tycks vara stort. SM0- 
OX tackade SM5TK och NSA pS SSAs och 
SM5WL-fondens vagnar.

§ 2.
SM7CGW valdes till motets ordforande. 

§ 3.
SM0CWC valdes till motets sekreterare. 

§ 4.
SM5TC och SM50V valdes att jamte 

mbtesordforanden justera motesprotokollet 
samt att tillika tjanstgora som rostraknare 
under motet.

§ 5.
Foreningens ordforande SM0OX overlam- 

nade darefter ordforandeklubban till motes- 
ordforanden SM7CGW, som tackade forfor- 
troendet och forklarade motet oppnat for de 
egentliga forhandlingarna. Konstaterades att 
den uppgjorda rostlangden for motet upptog 
159 personligt narvarande och 323 fullmakter 
eller totalt 482 roster. Vidare meddelade 
mbtesordforanden att samma rostforfarande 
som vid forra Srsmotet kommer att tillampas 
vid eventuella omrostningar, namligen, att 
vid rostrakning raknas forst narvaroroster 
och darefter laser ordforanden upp de an- 
tecknade pS fullmaktslistan och veder- 
borande fSr svara J A, NEJ eller AVSTAR.

§ 6.
FrSgan om motet ar stadgeenligt utlyst 

behandlades. Ordforanden meddelade att 
stadgarna foreskriver att Srsmotet skall 
avhSllas under april mSnad och att skriftlig 
kallelse till Srsmotet skall tillstallas med- 
lemmarna under senast kanda adresser och 
utsandas senast fjorton dagar fore motes- 
dagen samt att till kaleksen skall bifogas fore- 
dragningslista och avskrift av inkomna moti- 
oner. Ordforanden meddelade vidare att 
kallelse hade publicerats i QTC nr 3,1979, sid
77, tillsammans med dagordningen, sid 77—
78, och de 6 st inkomna motionerna med sty- 
relsens yttranden, sid 82 — 84. Arsmotet ha
de dessutom aviserats redan i QTC nr 2, 
1979, samt i ett flertal SSA-bulletiner. Motet 
godkandes som stadgeenligt utlyst.

§ 7.
FrSgan om dagordningens godkannande 

behandlades. Ordforanden meddelade att 
smarre korrigeringar hade gjorts i dagord
ningen i enlighet med styrelsens forslag till 
korrigeringar i stadgarna enligt dagord
ningens punkt 15:1. Vai av justeringsman ha
de flyttats frSn punkt 2 till 4 och ett tillagg 
hade gjorts i punkt 16 "och faststallande". 
Ordforanden meddelade vidare att styrelsen 
foreslog ett tillagg i dagordningens punkt 15 
att benamnas 15:3, ett forslag till fortydli- 
gande av stadgarnas § 1 FORENINGENS 
ANDAMAL. Motet godkande den foreslagna 
dagordningen med namnda korrigeringar 
och tillagg.

§ 8.
Framlaggande av styrelse- och kassaberat- 

telse. Ordforanden meddelade att enligt 
stadgarna skall i styrelseberattelsen aven 
lamnas en redogorelse for resultatet av forra 
Srets motioner. Motet godkande att styrelse- 
och kassaberattelsen som publicerats i QTC 
nr 3 och 4, 1979, inte behovde lasas upp. Vid 
ordet fritt om styrelseberattelsen frSgade 
SM5FUR om styrelsen vid detta Srsmotet 
kommet att presentera alternativa losningar 
till eventuellt nytt T-certifikat enligt Srs- 
motets beslut 1978 vid behandlingen av 
motion nr 3, 1978. SM0CWC meddelade att 
det for styrelsen inte var mojligt att annu 
tramlagga nSgra alternativa losningar efter
som erforderliga forhandlingar med Tele
verket i arendet annu inte hade hunnit avslu- 
tas. SM5FUR frSgade vidare varfor det inte 
hade publicerats nSgon verksamhetsberat- 
telse frSn DL5. AvgSende DL5, SM5ACQ, 
meddelade att det berodde pS att han inte 
hade skrivit nSgon verksamhetsberattelse for
1978. Inga ytterligare frSgor eller erinringar 
framstalldes av Srsmotet betraffande styrel
se- och kassaberattelsen.

§ 9.
Forste revisor SM0FXB framlade foljande 

revisionsberattelse for Srsmotet: "Vi har 
granskat foreningens Srsredovisning, raken- 
skaper samt styrelsens forvaltning for Sr 1978 
samt for Hans Eliaessons minnesfond. 
Granskningen har utforts enligt god revi- 
sionssed. Vi har darvid bl a granskat fore- 
ningens rakenskaper, styrelsens och VU:s 
protokoll och inventerat foreningens till- 
gSngar. Enligt vad vi kunnat finna ar av sty
relsen och VU fattade beslut i overens- 
stammelse med foreningens stadgar. Enligt 
vSr uppfattning har styrelsen och ovriga 
funktionarer genomfort ett omfattande och 
osjalviskt arbete till medlemmarnas fromma. 
Vi tillstyrker, att resultatrakningarna och 
balansrakningarna faststalles samt att styrel
sens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for Sr 
1978." Undertecknat av revisorerna Curt 
Holm, SM50V och Carl Henrik Witt, 
SM0FXB den 1979-03-28.

§ 10.
FrSgan om styrelsens ansvarsfrihet for det 

gSngna arbetsSret behandlades. Enligt revi- 
sorernas forslag faststallde Srsmotet resultat
rakningarna och balansrakningarna for 1978 
och beviljade styrelsens ledamoter ansvars
frihet for Sr 1978.

§ 11.
Postrostraknarna SM0BSO och SM5TC 

tillkannagav valresultatet for styrelseleda- 
moter och revisorer med suppieant efter 
genomfort postrostningsval enligt gallande 
stadgar: Styrelseledamoter 2 Sr: Inkomna 
rostforsandelser 604, varav godkanda 587. 
Som vice ordforande nyvaldes SM5CJF Len
nart Arndtsson med 355 roster mot mot- 
kandidat SM5AA Lars Hallberg som erholl 
199 roster, som sekreterare omvaldes 
SM0CWC Stig Johansson med 519 roster, 
som utrikessekreterare omvaldes SM4GL 
Gunnar Eriksson med 528 roster och som 
trafiksekreterare omvaldes SM3AVQ Lars 
Olsson med 532 roster. DL (styrelseleda- 
moter) 2 Sr: Som DL1 omvaldes SM1CXE 
Roland Engberg med 9 av 10 godkanda ros
ter, som DL3 omvaldes SM3CWE Owe Pers
son med 65 av 65 godkanda roster, som DL5 
nyvaldes SM5DSE Kent Larsson med 67 av 
67 godkanda roster och som DL7 omvaldes 
SM7BNL Bengt Frolander med 87 av 87 god
kanda roster. Revisorer med suppieant 1 Sr: 
Som forste revisor .pmvaldes SM0FXB Carl 
Henrik Witt med 519 av 587 godkanda roster, 
som andre revisor omvaldes SM5OV Curt 
Holm med 515 av 587 godkanda roster och 
som revisorssuppleant omvaldes SM0ATN 
Kjell KarlSrus med 516 av 587 godkanda ros
ter. Arsmotet faststallde det tillkannagivna 
valresultatet for styrelseledamoter samt revi
sorer med suppieant. Mbtesordforanden 
SM7CGW meddelade att ovriga styrelse- 
ledamoter som 1978 valdes pS tvS Sr sSledes 
kvarstSr till nasta Srsmotes val: ordforande 
SM0OX Einar Braune, kassaforvaltare 
SM5LN Martin Hoglund, tekniksekreterare 
SM4AWC Eskil Eriksson, ungdoms- och ut- 
bildningssekreterare SM7JP, DL0 SM5BBC 
Ulf Swalbn, DL2 SM2FGO Bjarne Knuts, 
DL4 SM4GYS Erik Persson och DL6 
SM6CPO Ingemar Jonsson. Ordforanden 
pSminde ocksS om att vSL och vDL utses av 
respektive SL och DL och att DL1 meddelat 
att SM1CCW Jan HalldSn kvarstSr som 
vDL1, att DL3 meddelat att han utsett 
SM3CER Jan-Eric Rehn till vDL3, att DL5 
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meddelat att SM5CLK Ingemar Lofkvist 
kvarstSr som vDL5 samt att DL7 meddelat 
att SM7EKT kvarstSr som vDL7.

§ 12.
Vai forrattades av ledamoter till styrelseval- 

beredningen for nasta Srsmotes val av styrel- 
seledamoter samt revisorer med suppieant. 
Ordforanden meddelade att som styrelseval- 
beredning tram till detta Srsmote hade foljan- 
de fungerat: SM4COK Bjorn Israelsson 
(sammankallande), SM4CWV Gunnar Ahl 
och SM0BDS Lars Forsberg med SM4IM 
Enar Jansson som suppieant och med en 
suppieantpost vakant efter att SM7DH Sven 
Jonsson tvingats avsaga sig som samman
kallande ledamot under Sret p g a utlands- 
vistelse. Ordforanden meddelade ocksS att 
stadgarna foreskriver att minst 3 ledamoter 
och 2 suppleanter skall ingS i styreseval- 
beredningen. Arsmotet beslutade att styrel- 
sevalberedningen infor nasta Srsmotes val 
skall bestS av 3 ledamoter oh 2 suppleanter. 
SM4C0K (sammankallande), SM4CWV och 
SM0BDS omvaldessom ledamoter, SM4IM 
omvaldes som suppieant och SM5ASE Ivan 
Geidnert nyvaldes som suppieant. Ordforan- 
den uppmanade darefter styrelsevalbered- 
ningen att noggrant ta del av SSA:s stadgar 
och dS speciellt §§9, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 
och uppmanade DL0, DL2, DL4 och DL6 att 
fasta uppmarksamheten pS § 15 och pSpeka 
for respektive DL-valberedning att den sam
mankallande snarast efter Srsmotet bdr till- 
skriva Styrelsevalberedningen, SSA kansli, 
Ostmarksgatan 43, 123 42 FARSTA, och 
meddela namn och anropssignal/ medlems- 
nummer for ledamoterna i DL-valbered- 
ningen samt dessutom adress och eventuellt 
telefonnummer for sammankallande leda
mot.

§ 13.
Val av postrostraknare jamte en suppieant 

for postrostrakningar fram till nasta Srsmote 
forrattades. Ordforanden meddelade att 
fram till detta Srsmotet hade SM5LN i egen- 
skap av kanslichef (ej postrostraknare) varit 
sammankallande, SM0BSO Kurt Rosenthal 
och SM5CPD Uno Soder hade varit post- 
rostraknare och SM5TC Arne Karldrus hade 
varit suppieant for dessa. Arsmotet besluta
de att SM5LN liksom foregSende Sr skulle 
vara sammankallande samt omvalde SM0B- 
SO och nyvalde SM0IGU Gunter Hass som 
postrostraknare och omvalde SM5TC till 
suppieant for dessa.

§ 14.
Inkomna motioner numrerade 14:1 — 14:6 

behandlades. Motionerna hade publicerats i 
QTC nr 3, 1979, sid 82—83, tillsammans med 
styrelsens yttranden, sid 83 — 84.

14:1. Motion nr 1 frSn SM7FJE om 
uppdelning av VHF-funktionarsposten i tre 
ansvarsomrSden behandlades. Enligt motio- 
nen ville SM7FJE ha foljande tre ansvarsom
rSden: 1. VHF-funktionar; 2. UHF/SHF- 
funktionar; 3. Spaltredaktor QTC. P g a den 
snabba utvecklingen kommer bordan att bli 
for stor for en person enligt SM7FJE. Styrel- 
sen ansSg att forslaget borde har riktats till 
styrelsen for vidare befordran till aktuell 
sektionsledare (SL), i detta fall trafiksekre- 
teraren SM3AVQ, som ansvarar for att erfor- 
derliga funktionarer foreslSs inom sin sekti- 
on. Styrelsen foreslog darfor att Srsmotet 
skulle avsIS motionen och uppdra St styrel
sen att Slagga trafiksekreteraren att arbeta i 
motionens anda. Anses skal foreligga for en 
andring enligt motionarens forslag sS skall 
trafiksekreteraren foreslS styrelsen att sSdan 
andring genomfors. Vid ordet fritt var det 
huvudsakligen SM7FJE och VHF-funktio- 

naren SM5AGM som debatterade motionen 
och styrelsens forslag. SM7FJE yrkade till- 
styrkan till sin motion och SM5AGM yrkade 
tillstyrkan till styrelsens forslag dock med till
agg att uppdelning enligt SM7FJE:s punkt 1 
och 2 kunde anses lamplig enligt SM5AGM, 
men absolut inte enligt punkt 3. SM5AGM 
ansSg att forslaget enligt SM7FJE:s punkt 3 
var att i princip stadga att en funktionar inte 
samtidigt fSr vara spaltredaktor i QTC. 
SM5AGM ansSg det snarare helt naturligt att 
i forsta hand en funktionar samtidigt ges 
mojlighet att hSila kontakt med medlem- 
marna i QTC. Vid rostning fann ordforanden 
an Srsmotet tillstyrkte styrelsens forslag med 
SM5AGM:s tillagg. Votering begardes och 
omrostning genomfordes. Ordforanden 
konstaterade att omrostningen utfoll sS att 
351 roster, varav 53 narvaro- och 298 full- 
maktsroster, brfoll styrelsens forslag med 
SM5AGM:s tillaggsforslag och avslog motio
nen som endast samlade 61 roster, varav 52 
narvaro- och 9 fullmaktsroster.

14:2. Motion nr 2 frSn SM5DAD om 
sankt eller borttagen Sldersgrans for amatdr- 
radiocertifikat behandlades. VasterSs Radio- 
klubbs styrelse stodde SM5DAD i denna 
motion enligt ordforanden i VRK, SM5ATW. 
Styrelsen foreslog att motionen skulle avsISs 
eftersom endast kort tid hade forflutit sedan 
SSAs forhandlingar med Televerket om 
sankt Sldersgrans med ett Sr for samtliga 
certifikatsklasser och dessa forhandlingar 
ledde till en sankning av Sldersgransen for A 
och T f rSn 18 till 17 Sr och tradde i kraft 1978- 
02-15, men att SSAs begaran om sankning 
av Sldersgranserna med ett Sr for B frSn 16 
till 15 Sr och for C frSn 14 till 13 Sr avslogs av 
Televerket med hanvisning till krav pS saker- 
het och ansvar. Vid ordet fritt fordes ingen 
diskussion. Arsmotet bifoil styrelsens forslag 
och avslog motionen.

14:3. Motion nr 3 frSn Foreningen Eskil- 
stuna Sandareamatorer genom ordforanden 
SM5DNC och sekreteraren SM5BMK om 
utarbetande av riktlinjer for radiosamband 
vid olika arrangemang behandlades. Motio
narerna ansSg det angelaget att SSA omgS- 
ende utarbetar riktlinjer for denna verk- 
samhet och att man darvid skall sarskilt 
beakta vad motionarerna angett i 5 punkter, 
kortfattat innebarande: 1. Rekommendation 
for olika arrangemang; 2. Skalig ersattning; 
3. TillstSnd endast for SSA-klubbar; 4. An- 
sokan till Televerket via DL; 5. DL anvisar 
lampliga frekvenser. Styrelsen meddelade i 
sitt yttrande att vid forhandlingar med Tele
verket 1976-02-10 frSgade SSA om mdjlig- 
heterna for radiosandareamatorer att fS till- 
stSnd att medverka med radiosamband vid 
tavlingar och andra liknande arrangemang. 
SSAs forfrSgan ledde till att Televerket be
slutade att tills vidare medge amatorradio- 
klubbar temporara tillstSnd frSn fall till fall in
om ramen for gallande a matdrrad io bestam- 
melser och att ansokan skall ha inkommit till 
Televerket senast 14 dagar fore det aktuella 
arrangemanget samt att XA-signaler till- 
delas. Styrelsen fann ingen anledning att 
foreslS Televerket att tillampa riktlinjer som 
SSA skulle utarbeta, eftersom styrelsen an
sSg Televerket vara kompetenta att bedoma 
ansokningarna. Styrelsen fann heller ingen 
anledning att foreslS Televerket nSgra 
begransningar i tillstSndsgivningen och inte 
heller forlanga ansokningstiden genom att 
foreslS yttrande via SSA DL. Styrelsen fore
slog darfor att motionen skulle avsISs. Vid 
ordet fritt var det mSnga som yttrade sig, 
bland andra SM5FUR, SM6EBM, SM6CPO, 
SM3CWE, SM4INN, SM7JP, SM0OX, 
SM5TK och SM5AA. Sammanfattningsvis 
kan namnas att SM5FUR som yrkade bifall 
till motionen och ansSg att styrelsen skulle 
utreda frSgan undrade var i amatorradio- 

bestammelserna det fanns information om 
namnd sambandstrafik. SM0OX upplyste 
om att information har getts sSval i QTC 
som SSA-bulletinen men att det daremot in
te stSr nSgot speciellt om denna sambands- 
trafik i amatbrradiobestammelserna eftersom 
tillstSnd ges av Televerket inom ramen 
for gallande amatorradiobestammelser. 
SM6EBM efterlyste mera information i QTC 
om frSgan, kanske med all ratt, eftersom det 
ocksS framkom under diskussionen att den
na typ av SK-XA-stationer enbart fSr ha tra- 
fik sinsemellan rorande det arrangemanget 
som de temporara tillstSnden galler for, vilket 
finns inskrivet i tillstSnden men som inte har 
informerats om i QTC och SSA-bulletinen. 
For JOTA-SK-XA-stationer galler ju ingen 
sSdan begransning, varfor sambands- 
stationer kanske borde fS signaler ur en an- 
nan serie, exempelvis SK-ZA. SM7JP mena- 
de att SSA inte borde vidta nSgon Stgard 
som kan forlanga ansokningstiden, snarare 
tvartom borde SSA fdrsoka pSverka Tele
verket att ge tillstSnd och om mojligt lamna 
ut signaler samma dag efter telefonkontakt. 
Det visar erfarenheten bland annat frSn ost- 
kustens oljekatastrof, ansSg SM7JP. 
SM3CWE yrkade bifall till styrelsens forslag 
men yrkade som tillagg aven bifall till motio
nens punkt 1. Vid rostning stallde ord- 
foranden SM5FUR:s forslag att bifalla motio
nen och uppdra St styrelsen att utreda frSgan 
mot styrelsens forslag med SM3CWE:s till
agg att styrelsen ges i uppdrag att utreda en
ligt motionens punkt 1 och ordforanden upp- 
fattade att Srsmotet bif oil styrelsens forslag 
med SM3CWE:s tillagg. Votering begardes 
och omrostning genomfordes. Ordforanden 
konstaterade att omrostningen utfoll sS att 
377 roster, varav 119 narvaro- och 250 full
maktsroster, bifoll styrelsens forslag med 
SM3CWE:s tillaggsforslag och avslog motio
nen som endast samlade 12 roster, varav 5 
narvaro- och 7 fullmaktsroster. Noterades 60 
nedlagda fullmaktsroster vid omrostningen.

14:4. Motion nr 4 frSn SM4EGB, 
SM4GCM, SM4GEA, SM4IHY, SM4IQA 
och SM4JBT om hojning av effektgransen 
for T-certifikat till 500 watt behandlades. 
Motionarerna onskade att SSA skulle inleda 
forhandlingar med Televerket om hojning av 
effektgransen for T-certifikat till 500 watt 
med motiveringen att effektbegransningen 
till 75 watt ar ett stort hinder for den seridst 
arbetande T-amatdren bl a vid aurorafor- 
bindelser. Motionarerna menade vidare att 
en effektgrans bor vara i relation till de tek- 
niska kunskaper som kravs for certifikatklas- 
sen ifrSga och for A- och T-certifikat ar ford- 
ringarna desamma, varfor ocksS effekt- 
granserna bdr vara lika. Styrelsen ansSg i sitt 
yttrande att 75 watt i allmanhet ar en till- 
racklig effekt att tillsammans med en effektiv 
antenn racka for de fiesta fall. I ovriga fall 
finns mojlighet att hos Televerket ansoka om 
dispens for hogre effekt att anvandas vid 
speciella experiment. Styrelsen foreslog dar- 
for att motionen skulle avsISs. Efter en myc- 
ket kort diskussion beslutade Srsmotet bifalla 
styrelsens forslag att avsIS motionen.

14:5. Motion nr 5 frSn styrelsen for 
Oskarshamns Radioamatorer, ORA, genom 
dess ordforande SM7F0M om internationellt 
agerande for frekvenssegment vid tester 
behandlades. Motionarerna foreslog att SSA 
med kraft skulle agera internationellt for info- 
rande av generella bestammelser som be- 
gransar det frekvensutrymme som tester ska 
tillStas "lagga beslag pS" inom varje amatdr- 
band och sager att de inte ar motstSndare till 
tester (de deltar sjalva ibland), men havdar 
alias ratt till fritt bruk av sin "rig" inom ra
men for erhSllna tillstSnd. Det torde darvid 
vara nodvandigt att infora mera "dtscipli- 

QTC 7/8:1979 251



nerade" former for tester an vad som f n ar 
fallet, menar motionarerna vidare, inte bara 
inom SM utan kanske framforallt nar det gal- 
ler internationella "stortester". SSAs styrel- 
se namnde i sitt yttrande att en liknande mot
ion forekom vid 3rsmotet 1977, motion nr 10 
om internationellt agerande for sarskilda 
frekvenssegment vid tester, vilken antogs av 
3rsmotet 1977. SSA hade d3 redan antagit 
en s3dan rekommendation inom IARU regi
on 1 och har sedan dess verkat i motionens 
anda. Problemet togs upp av SSa p3 1978 
3rs IARU region 1 konferens i Ungern dar 
medlemsfdreningarna darmed p3mindes om 
inneh3llet i rekommendationen. I Sverige har 
rekommendationen foljts och resulterat i att 
SAC- och NRAU-testerna segmenterats. Det 
finns dock medlemslander som inte har an- 
slutrt sig till rekommendationen och det finns 
flera lander i de andra lARU-regionerna som 
definitivt inte vill acceptera en s3dan rekom
mendation utan har uppfattningen att fram- 
forallt internationella tester inte skall seg- 
menteras. Styrelsen foreslog att motionen 
skulle lamnas utan 3tgard eftersom styrelsen 
redan har agerat och fortsatter att agera i 
motionens anda. SSA:s utrikessekreterare 
SM4GL tillade till styrelsens yttrande, att det 
var Sverige som vid konferensen inom IARU 
region 1 1975 tog upp frdgan om frekvens- 
segmentering vid tester som ledde till namn- 
da rekommendation. SM4GL pSpekade att 
Sverige har sedan dess fortsatt att agera i 
den antagna rekommendationensanda, men 
pekade ocks3 p3 sv3righeterna att finna ge- 
hor for den uppfattningen bland de lander 
som inte velat ansluta sig till rekommen
dationen, daribland flera storre amatdr- 
lander, som istallet havdar motsatt uppfatt- 
ning, att framforallt vid internationella tester 
skall inte frekvenssegmentering tillampas. 
N3gon diskussion uppstod inte i frSgan utan 
ordforanden kunde snabbt g3 till rostning 
och konstatera att 3rsmotet beslutade att bi- 
falla styrelsens forslag att lamna motionen 
utan 3tgard eftersom styrelsen redan har 
agerat och fortsatter att agera i motionens 
anda. SM3AVQ anmalde att han hade full- 
makt for SM4XL som onskade f3 en reser
vation antecknad om motionen foil. Arsmo- 
tet godkande detta och noterade att SM4XL 
tycker att det g3r for I3ngsamt, aven om det 
arbetas i motionens anda. SM4XL anser att 
det behovs p3tryckningar och "tjat". Han sa- 
ger sig sjalv flera ganger har blivit hindrad av 
resttrafik vid sin vanliga amatortrafik utanfor 
testerna.

14:6. Motion nr 6 fr3n SM4HYN, 
SM4INN, SM4HQJ, SM4AYD, SM4FTO, 
SM4GIS, SM4GJT, SM4JDP, SM4JVE, 
SM4JHA, SM4IED, SM4JLX m fl om sankt 
krav p3 kunnighet i telegrafi p3 10-meters- 
bandet behandlades. Motionarerna stallde 
sig ytterst tveksamma till om SSA verkligen 
stoder och tillgodoser T-amatdrernas intres- 
sen och anmarkte p3 punkten om 28 — 29,7 
MHz i protokollet fr3n sammantradet med 
Televerket 1978-06-05. Motionarerna sager 
ocks3 att de tekniska kraven ar desamma for 
T-som for A-amatorer och att en nybliven C- 
amator inte har storre trafikvana an vad en 
nybliven T-amator har. Enda skillnaden ar att 
A-, B- och C-amatdrerna beharskar telegrafi. 
Nej, sager motionarerna vidare, era forsok till 
motivering mot oss hSIler inte. Nog kan ni 
dela med er av ett enstaka kortv3gsband och 
samarbeta med oss istallet for att motarbeta 
oss. Vi borjar ju bli ratt mSnga s3 att ett batt- 
re samarbete m3ste till forr eller senare! D3 
kanske det kan kannas mer meningsfullt 
aven for oss att vara medlemmar i SSA och 
helt sakert kommer m3nga av oss att lara sig 
telegrafi och aktivera aven de ovriga kort- 
v3gsbanden, sager motionarerna. I sitt ytt
rande foreslog styrelsen att arsmotet skulle 
avsl3 motionen med hanvisning till beslut av

Srsmotet 1977 enligt motion nr 14 b att SSA 
ej skall medverka till att kravet p3 telegrafi- 
k unnig het slapps for KV-omrSdet 28 — 29,7 
MHz. Dessutom bor motionarerna upplysas 
om att SSA har funnit att punkten om 28— 
29,7 MHz i protokollet fr3n Televerket enligt 
SSA har refererats felaktigt. Eftersom proto
kollet var justerat kunde inga andringar go- 
ras, varfor SSA har tagit upp denna punkt p3 
nytt vid forhandlingar med Televerket. Vid 
ordet fritt foljde en livlig debatt med m3nga 
tala re som flera av dem yttrade sig b3de tv3 
och flera ganger, bland andra SM4INN, 
SM0OX, SM5TK, SM0ACJ, SM3CWE, 
SM5ACQ, SM5FUR, SM0CWC, SM3AVQ, 
SM0BSO, SM5HYZ, SM4DDY, SM5GA, 
SM4GLC och SM4GL. I ett forsok att myc- 
ket kortfattat och rattvist spegla debatten 
bor namnas, att SM4INN, SM5FUR, 
SM5HYZ och SM4DDY yrkade bifall till mot
ionen och menade att styrelsen handlade fel
aktigt nar man hos Televerket motarbetade 
T-amatorema att kunna f3 tilltrade till 10- 
metersbandet. SM0OX, SM3CWE, SM5TK 
och SM0CWC hjalptes 3t att klarlagga for de 
namnda hur arsmotet 1977 beslutade att 
SSA inte skall medverka till att kravet p3 
telegrafikunnighet slapps for KV-omrSdet 
28 — 29,7 MHz.Beslutet 1977 andrade dar
med ett tidigare beslut fr3n 1975. Det p3pe- 
kades att styrelsen foljdriktigt agerat enligt 
3rsmotets beslut 1977 eftersom detta beslut 
sedan kvarst3tt oforandrat. SM3CWE klarla- 
de att Televerkets protokoll som motionarer
na citerat ur var fr3n ett sammantrade som 
behandlade fr3gor infor WARC hosten 1979. 
S3 lange inga andringar kommer till stSnd i 
internationella radioreglementet, IRR, s3 ar 
Televerket bundet av kravet p3 telegrafikun
nighet for de nu gallande KV-banden f r3n 3,5 
till 29,7 MHz. Om fr3gan kommer upp har 
svenska Televerket en rost och det kravs 
majoritetsbeslut for att en andring skall kom- 
ma till st3nd i IRR. SM3CWE yrkade bifall till 
styrelsens forslag och avslag for motionen 
men foreslog att 3rsmotet skulle ge styrelsen 
i uppdrag att forhandla med Televerket i fr3- 
gan efter WARC 1979, d3 vi vet resultatet av 
konferensen. SM0BSO foreslog att 3rs- 
motet skulle ge styrelsen i uppdrag att se 
over fr3gan. SM4DDY foreslog att 3rsmotet 
skulle ge styrelsen nya direktiv. SM5ACQ 
menade att det finns numera goda mojlig- 
heter for T-amatdrerna att trana telegrafi 
eftersom det efter Televerkets tillst3nd ar- 
rangeras telegrafikurser aven over repeatrar 
och i dvrigt p3 VHF-banden forutom p3 KV 
och ar darmed nu lattare att f3 telegrafikun- 
skaper och avlagga prov for hogre certifikat. 
SM5ACQ menade vidare att han hade be- 
lagg for att de som deltagit i telegrafiutbild- 
ning, ofta i kombination med lyssning p3 KV- 
banden, hade en storre trafikvana. SM4GLC 
tyckte inte T-amatorerna bara skulle krava 
att f3 kora KV-banden och exempelvis med 
hogre effekter, 500 watt, utan n3gon mot- 
prestation. SM4GLC menade att T- 
amatdrerna f3r val gora som alia vi andra, 
trana for och avlagga prov for hogre certi
fikat. Vid rostning stallde ordforanden styrel
sens forslag med til la ggsf orslag fr3n 
SM3CWE och SM0BSO mot motionen. 
Arsmotet bifoll styrelsens forslag med 
tillaggsforslag fr3n SM3CWE, att det upp- 
dras 3t styrelsen att forhandla med Tele
verket i fr3gan efter WARC 1979 d3 vi vet 
lesultatet av konferensen, och med tillaggs
forslag fr3n SM0BSO att det uppdras 3t sty
relsen att se over f r3gan.

§ 15.
Foljande styrelseforslag numrerade 15:1 — 

15:3 behandlades:
15:1. Styrelsen foreslog foljande andrin

gar i SSAs stadgar: § 9 d). Foredragnings- 
listan till arsmotet: punkt 2 omnumreras till 4 

och placeras efter nuvarande punkterna 3 
och 4 som darmed omnumreras till 2 och 3; 
Tillagg i foredragningslistans punkt 16 med 
"och faststallande" s3 att punkten f3r foljan- 
de lydelse: "Behandling och faststallande av 
budget for innevarande ar."; "Teknisk sek- 
reterare" andras till "Tekniksekreterare" i 
§ 12, § 16:1 a och § 16:5. Styrelsen foreslog 
att arsmotet skulle betrakta dessa andringar 
som smarre korrigeringar att omgaende kun
na trada i kraft efter beslut med enkel majo- 
ritet. Arsmotet beslutade enligt styrelsens 
forslag.

15:2. Forra 3rets styrelseforslag til. andrin
gar i stadgarna benamnda A4 och A5 gallan
de § 21 STADGEANDRINGAR och § 22 
FORENINGENS UPPL0SNING publicerade i 
QTC nr 3, 1978, sid 97, behandlades for an
dra g3ngen. Arsmotet 1978 bifoll forslagen 
till andringar. Eftersom forslagen innebar en 
stadgeandring s3 ager inte beslutet giltighet 
forran 1979 3rs 3rsmote dessutom bifallit 
dem med 2/3 majoritet av rostlangden enligt 
nu gallande § 21 i stadgarna. Styrelsen fore
slog att arsmotet 1979 skulle brfalla forslagen 
men med foljande fortydliganden: § 21. . . 
"av minst 3/4 av de rostande". . . andras till 
. . . "av minst 3/4 av rostlangden", samt 
§ 22. . . "av minst 4/5 av de rostande". . . 
andras till. . . "av minst 4/5 av rost- 
langden". Arsmotet 1979 bifoll enhalligt for- 
slagen och de ager darmed giltighet.

15:3. Styrelsens tillaggsforslag med for- 
tydliganden av stadgarnas § 1 FORE
NINGENS ANDAMAL med tillagg av tv3 
att-satser enligt foljande: Som tredje 
att-sats efter att-satsen som slutar. . . "kun- 
niga sandareamatdrer;" att utgora en all- 
mannyttig grupp for samhallet med kunskap 
och fardighet i radiosamband att med egna 
resurser av radioapparatur och repeatrar in
om ramen for gallande lagar och bestammel- 
ser bitrada och medverka vid uppratth3l- 
landet av radiosamband vid eventuella kata- 
strofer eller i situationer d3 samhallet kan va
ra betjant av v3r medverkan forutom med- 
verkan med radiosamband vid tavlingar och 
liknande arrangemang;" och som nast sista 
att-sats efter att-satsen som slutar. . . "gi- 
vande fritidssysselsattning;", "att insamla, 
fondera och fordela medel for valgorande an- 
damdl, huvudsakligen till handikappade 
sandareamatdrer samt till handikappade per- 
soner intresserade av amatorradio med 
inriktning att underlatta for dem att bli 
sandareamatdrer och att kunna bedriva 
amatorradioverksamhet;". Styrelsen fore
slog att arsmotet skulle betrakta detta 
tillaggsforslag som ett fortydligande av stad
garna att efter beslut med enkel majoritet tra
da i kraft att galla omg3ende. Arsmotet be
slutade att forslaget ar att betrakta som ett 
fortydligande av stadgarna och bifoll enhal
ligt styrelsens forslag. SM0CWC meddelade 
att inforandet av samma fortydliganden i 
normstadgarna for SSA-klubbar kan under
latta vid sokandet av tillst3nd for anordnande 
av lotterier, varfor de klubbar som antagit 
normstadgarna rekommenderas att infora 
fortydligandena.

§ 16.
Styrelsens forslag till budget for 1979 ba- 

lanserad p3 679.000 kronor, publicerad i QTC 
nr 4, 1979, sid 127, behandlades. Arsmotet 
faststallde styrelsens forslag till budget for
1979.

§ 17.
Fr3gan om faststallande av medlemsav- 

giften for 1980 behandlades. Styrelsen fore
slog att arsmotet skulle besluta om maximalt 
belopp och ge styrelsen i uppdrag att under 
hosten 1979 slutgiltigt prova och faststalla 
medlemsavgiften till erforderligt belopp,
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dock hogst det belopp som Srsmotet beslu- 
tat som maximalt. Styrelsen foreslog samma 
maximala belopp som foregSende Sr, 135 
kronor. Arsmotet beslutade enligt styrelsens 
forslag.

§ 18.
FrSgan om plats for nasta Srsmote be- 

handlades. Motet beslutade att nasta Srs- 
mote skall forlaggas i StockholmsomrSdet. 
DL0 SM5BBC Stog sig att vara huvudan- 
svarig fbrSrsmbtesarrangemanget 1980.

§ 19.
Ordforanden lamnade ordet fritt for syn- 

punkter pS verksamheten for innevarande Sr. 
SM5TK uttryckte sin tillfredsstallelse over 
den forsta att-satsen om radiosamband i det 
fortydligandet av stadgarnas § 1 FORENIN- 
GENS ANDAMAL som styrelsen foreslog 
och som Srsmotet beslutade om enligt § 15:3 
ovan, SM5TK ansSg att det betydligt skulle 
underlatta hans arbete som SSAs nattrafik- 
funktionari trafiksektionen. SM5TK namnde 
flera exempel pS radiosamband/nattrafik sS- 
val i Sverige som utomlands vid katastrofer 
dar radioamatdrer gjort for samhallet varde- 
fulla insatser, men namnde ocksS tillfallen dS 
man inte lyckats sS bra. Detta berodde pS att 
man inte varit ordentligt forberedd och ovat 
radiosamband och nattrafik, menade 
SM5TK och foreslog darfor att klubbar och 
enskilda sandareamatdrer skulle anmala sig 
till ovningar genom att teckna sig pS listor 
som SM5TK lade ut i Srsmoteslokalen. 
SM7JP tackade SM0GXZ, SM0EU, 
SM5TK, m fl for ett utmarkt arbete med 
radiosamband i samband med oljekata- 
strofen pS ostkusten. SM7BNL meddelade i 
egenskap av raddningsledare under snokata- 
strofen i SkSne att det hade varit till ovar- 
derlig hjalp om ett nodtrafiknat hade kunnat 
komma till stSnd med sandareamatorers 
hjalp vid det tillfallet. Mitt uppe i katastrofen 
gavs det inte tillfalle for honom sjalv att for- 
soka dra igSng nSgot sSdant nodtrafiknat. 
SM7BNL poangterade hur viktigt det ar att 
sSdana nat ar forberedda och ovade in nan 
katastrofen ar ett faktum och manade darfor 
mdtesdeltagarna att anmala sig till SM5TK. 
SM7BNL vande sig ocksS till SM7JP och 
menade att sista tidens sno- och oljekata- 
strofer visar att det finns fog for en "bered- 
skapskSr" aven bland oss sandareamatdrer i 
Sverige och foreslog att SM7JP skulle Ster- 
uppta den utredning om en sandareama- 
torernas "beredskapskSr" som tidigare 
"lagts pS is". SM7JP svarade jakande pS 
detta att han var beredd pS att Steruppta ut- 
redningen.

§ 20.
Efter dessa synpunkter pS verksamheten 

for innevarande Sr tillfrSgade ordforanden 
mbtesdeltagarna om de ansSg att motet kun- 
deavslutas. Svaret blev jakande.

Darefter frSgade ordforanden om mbtes
deltagarna behagade skiljas St. Svaret blev 
jakande aven pS denna frSgan. DS tacka ord- 
foranden mbtesdeltagarna for det fore- 
domliga upptradandet under forhandlingarna 
och forklarade 1979 Srs Srsmote avslutat cir- 
ka kl 1515.

Vid protokollet:
Stig Johansson, SM0CWC 

Sekreterare 
Justeras: 

Bruno Westerlind, SM7CGW 
Mbtesordforande

Arne KarlSrus, SM5TC 
Justeringsman

Curt Holm, SM5OV 
Justeringsman

VELKOMMEN TIL OSLO OG 
NORDISK MESTERSKAPI RPO

Lordag 25 august, 1979
I forbindelse med NM- i RPO inviterer Oslo-gruppen av NRRL alle interesserte til RPO lop og 

H AM-treff i pene omgivelser, naer Oslo, i tiden 24 til 26 august.
Programmet er gjengitt nedenfor, og vi har sorget for trivelig og rimelig innkvartering, pS 

fire-mann's rom, med vask. Det finnes ogsS dusj og badstu pS stedet. Det er badevann i umid- 
delbar naerhet.
Priser:
Deltageravgift R PO-lepet pr. person N. kr. 30: —

(inkluderer kart, drikke, etc.)
Overnatting inkl. 3 mSItider, pr. person pr. natt N. kr. 115: —
Ham-middag pr. person (ta med XYL/YL/OM) under N. kr. 100: —
Vaer vennlig S fyll ut pSmeldingblanketten og send den inn snarest, og senest innen 1. august, 
til:

Oslo-gruppen av NRRL
Boks 29, Refstad
OSLO 5

Kontaktpersoner: LA6XI Knut Heimdal, Tlf: (02) 16 36 75
LA1KP0ivind E. Solli, Hofstadgt. 60, 1375 HON

De pSmeldte vil fS tilsendt bekreftelse og naermere opplysninger senere.
Forel# pig program:
Fredag 24aug.
KI. 1600 LA40erQRVp3 R-2og 145,500, samt 80 meter 3,680 MHz.
KI. 1830 Uformelt HAM-treff i peisestua pS innkvarterings-stedet, og "open house" i Oslo- 
gruppens lokaler i Osterhaugsgt. 27.
L#rdag25aug.
KI. 0830 LA40 er QRV pS R-2 og 145,500, samt 80 meter3,680 MHz.
KI. 1000 til ca kl. 1130 — MinikSseri v/LA5CH m/flere.
KI. 1200 Samling avdeltagere til NM i RPO 1979.
KI. 1230 PRESIS Start NMi RPO 1979.
KI. 1900 Sportscocktail.
KI. 1930 HAM-middag.
Etter middagen blir det premieutdelning.

r---------------------------------------------------------------- 1
PAMELDINGSBLANKETT

I I
Navn:

| Sign................................................................................................................................ |

I Adresse:

Telefon m/retningsnr.:
I I
■ Jeg/Vi skal delta pS folgende arrangementer:

RPO-lopet med personer HAM-middag med personer

I Jeg/Vi trenger overnatting fra til (dato)

SM i ravjakt 
1979

blir det i Gavle 
den 18—19 aug. 

Se sidan 230 
i QTC 6/79

QTC 7/8:1979 253



15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28. 
och

5.

1.
2.

Det ar en alltfor radikal forandring. 
Kommer att gora vira QSL-kort och 
loggar oanvandbara.
Lit oss gora en undersokning forst.
Flertalet amatdrer kommer aidrig att 
acceptera.
IARU, SSA m fl kommer att satta sig 
pi tvaren.
Vi har aidrig forsokt nigot sidant forut. 
Det verkar alltfor mycket luftslott. 
Lit oss hdlla oss pi jorden.
Varfor skall viandra, det fungerar ju.? 
Jag tycker inte om idin.
Detar nog ratt — men. . .
Han ar fore sin tid.
Vi ar inte mogna for det an.
Man kan inte lira gamla hundar att sit- 
la.
God idd kanske — men opraktisk. 
Lit det f3 ansti tills. . .
Lit oss tanka ytterligare pi saken. 
Man kommer att skratta it oss. 
Var har han fitt tag i det har? 
Vi har klarat oss si lange utan det har. 
Det har aidrig forsokts tidigare.
Lit oss lagga det pi hyllan ett tag. 
Lit oss bilda en kommittd.
Har nigon annan forsokt det?
Lit oss sova pi saken.
Det gir inte.
Det blir alltfor mycket bekymmer med 
attandra.
Detar omojligt.

minga, minga flera.
Skriv garna en rad — for eller emot, men 

heist inte med argument som inte ar nigot 
argument.

Med vanlig halsning
SM7ASQ/Ame

Si lingt Ralf och hans idd. De meningar 
han har hamnt i sitt P. S. ar mycket riktigt in- 
ga argument, utan tillhor, vad man brukar 
kalla, DET SLUTNA SINNETS UNDAN- 
FLYKTER. Sidana undanflykter ar vanligt 
forekommande och det finns massor av 
exempel pi dess formuleringar. Alla har det 
gemensamt, att de utgor ett uttryck for ett 
mer eller mindre omedvetet motstind mot 
forandringar — "ett slutet, stangt eller list 
sinne". I kretsar som sysslar med rationeli- 
sering, forsoker man alltid stryka sidana 
argument som kan hanforas till "det slutna 
sinnets undanflykter" och far pa detta satt 
fram de sakliga argumenten, som kan va- 
gas motforandringen. Har nedan finns nagra 
av "det slutna sinnets undanflykter", som 
kan vara till hjalp vid bedomning av Ralfs for- 
slag.

Ett forslag av DL7DO — Ralf Her- 
zer, Berlin i fri oversattning av 
SM7ASQ Arne Schultz, Vejby- 
strand.

Ralf har den asikten att det nu ar hog tid 
att revidera amatdrernas rapporterings- 
system och skisserar har bakgrunden och en 
idd som kan vara vard att diskutera — ja, 
kanske rent av bdrja tillampa?!

Under amatorradions forsta tid, var RST- 
systemet menat som en information till 
radiopartnern — med uppgift om Readability 
(lasbarhet), Signalstyrka och — vad betraffar 
cw — Tonkvalitet. Systemet var bide varde- 
fullt och fomuftigt. All utrustning som an- 
vandes var naturligtvis hembygge och en 
stor del av komponenterna var likasi hemtill- 
verkade. Utforande och tillforlitlighet hos 
komponenterna tillsammans med begransad 
forstarkning i de anvanda elektronroren, holl 
det hela pi en ganska lig nivi. Mattekniken 
holl en mer eller mindre primitiv teknisk stan
dard. Och vad mera var — hela verksam- 
heten var en kostsam affar. Faktum ar att det 
var bide nodvandigt och vardefullt att fi ve- 
ta — nigot enklare satt fanns ej att konsta- 
tera — om den signal man producerade var 
en "ganska starkt horbar — S7"-signal eller 
om oscillatorn uppvisade sidana egenskaper 
att lasbarheten "var mycket god — R5" samt 
att glattningsfiltrets komponenter i kraft- 
aggregatet var av sidan kvalitet att det tillat 
en rapport i stil med "tonen ar av absolut ren 
likstromskvalitet — T9". Sidan information 
var verkligen avsedd som ett bidrag till ett 
"berikande av kunskaperna" for att anvanda 
kommunikationsteoretikernas definition av 
ordet information.

Men, HAM-vanner — arligt talat — ar det
ta langre sant, nar vi snart ar inne i 80-talet? 
For min del tror jag definitivt inte si — TY:
• Vilken fabrikstillverkad utrustning, av da- 
gens modell, producerar annat an T9-kvalitet 
i allmanhet?
• Vilken anvandning har man av en signal- 
styrkerapport, nar man kan lasa motpartens 
signaler till 100 % — oavsett vad S-metern 
visar for varde mellan 0—9 plus nigra psyko- 
logiskt angenama dB over?

S3 iterstir endast R — Readability eller 
lasbarhet, som den enda parameter av bety- 
delse, vilken pipekar om nigot av informa- 
tionen gir forlorad under transmissionen. 
Det ar OK si lingt — men varfor anvanda en 
skala frin 1—5? Kanner Du till skillnaden 
mellan "god lasbarhet — R4" och "mycket 
god lasbarhet — R5"? Eller ar Du en av de 
lyckliga som aidrig har hort den hogeligen 

forvinande rapporten: "Du ar fem nio, OM, 
men vill Du repetera Ditt namn och QTH som 
jag missade i QRM frin en kompis runt hor
net", eller liknande.

OK — lit oss bortse frin detta! Har vill jag 
nu framfora en idi som jag tycker kan vara 
vard att forsoka genomfora pi bide CW och 
Foni i hela varlden. Darigenom skulle vi fi ett 
slut pi ett — i mitt tycke — gammalmodigt, 
overflodigt och i vira dagar absolut menings- 
lost RST-system.

Idin gir ut pi att ersatta rapporteringen 
med ett mycket enkelt system — vi kan bort
se frin de estetiska aspekterna, vi fir ju inte 
lov att sanda ut musik heller — som bara tar 
hansyn till en enda parameter som ar rele
vant for overforingen av information, namli- 
gen INFORMATIONSF0RLUSTER. Ty "To 
copy or not to copy, that's the question!" — 
"att lasa eller inte lasa, det ar friganl" — el
ler ar det inte — kolleger i HAM-radiobrodra- 
skapet?

Nival! Lit mig beteckna detta nya system 
som ett "Q-system", dar Q stir for trans- 
missionskvalitet — Quality — i en mera all
man mening, vilket inbegriper tonkvalitet, 
operatdrens skicklighet med handen ( eller 
rosten, Hi!) QRM-QRN situationen, QSB, 
frekvensstabilitet o s v. Skalan som jag tankt 
mig ar absolut tillracklig for en saklig 
informationsutvaxling mellan QSO-parterna.

Q1 = otillracklig transmissionskvalitet = 
ej lasbar.

02 = delvis tillracklig transmissions
kvalitet = fullt lasbar.

Q3 = hela tiden tillracklig transmissions
kvalitet — fullt lasbar.

Mellanliggande rapportsteg som Q1 till 2 
eller Q2 till 3, kan naturligtvis anvandas och 
for de som ar intresserade av "varfor" i en gi
ven rapport, har alltid mojlighet till frigor och 
kan fi en mera detaljerad forklaring sisom: 
"Q2 = QSB es sum QRM" o s v.

Jag tror att detta system skulle resultera i, 
inte enbart avsevard reduktion i test- och 
loggningsforpliktelser, utan aven ett undvi- 
kande av utvaxling av i de fiesta fall oarlig 
och/eller nara nog 100 % overflddig informa
tion. I denna mening utgor ocksi det fore- 
slagna systemet ett bidrag i kampen mot 
"luftfororeningarna i amatorradion" och ar 
val vart en diskussion. Nu ar det upp till Er 
"Old Chaps" — vad tycker ni?

P.S. Allmant forekommande argument 
som: "men si har har vi aidrig gjort forut", 
"varfor byta ut ett system som vi anvant i si 
minga ir?" och "Gode Gud, mina QSL-kort 
visar alia RST och jag har 5000 i lager!" etc ar 
inga argument alls! D.S. DL7DO — Ralf.

KORT 
KLIPPT
Ur SCAG int-nytt SM0COP

□ Kanadensiska DOC har utnamnt VE3UD 
att foretrada amatdrerna i WARC-delegatio- 
nen. Han ar licensierad sedan 1920 och var ti
digare ordforande i det kanadensiska Tele- 
tekniska Planeringsutskottet.

□ Det forslag som lamnats till ITU infor 
WARC frin Singaprore innehiller stora for- 
andringar dar den fasta radiotjansten foreslis 
lamna frekvensutrymmen till rundradion, sjo- 
trafiktjansten och ett nytt amatorband, 10,1
— 10,2 MHz. Till sjotrafiken foreslis dessu- 
tom en bit av 80m amatorband, d v s att 
3.500—3.615 kHz avskiljs frin nuvarande 
amatorband! Singaproe foreslir darutover 
att amatorbanden 144 — 148 MHz och 420
— 450 MHz delas med fast och rorlig radio- 
tjanst pi land.

□ Frankrikes forslag till viglangdskon- 
ferensen innehiller ingen begaran om 160 m- 
bandet men hanvisar till mojligheten som vis- 
sa lander inom Region 1 har att lamna 
specialtillstind. 3.500 — 3.520 foreslis exklu- 
sivt for amatdrerna medan amatorbanden 
7—146 MHz foreslis oforandrade. Om VHF 
och UHF redogors vidare i franska Radio REF 
for februari.

Skall RST-systemet existera till domedag?
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Quad-antennen sag for forsta gSngen da- 
gens ljus 1942 vid HCJB i Equador. Yagi- 
antenner o dyl visade sig vid hoga effekter ha 
sin begransning genom att corona-urladd- 
ningar uppstod i antennens andar med 
materialnedbrytning som foljd. Quadanten- 
nen anammades snart av amatdrerna som 
fann att den lampade sig for flerbandsut- 
forande utan allvarligare kompromisser och 
att den var ratt enkel att tillverka. Nackdelen 
var val dess "tredimensionella" utforande 
som staller ratt stora krav p5 den mekaniska 
konstruktionen, samt dess, for omgivningen, 
foga forskonande utseende! Den ar ju b3de 
klumpig och idgonfallande och kanske darfor 
ej lamplig i tatortsmiljo, sSvida man inte stSr 
pa valdigt god fot med grannarna.

Allmant om 
elektriska egenskaper

Antennen tillhor kategorin "parasitiska an- 
tenner" dar det direktiva elementet ar iqduk- 
tivt kopplat till drivelementet. Ar det mindre 
till formatet an drivelementet kallas det direk- 
tor och ar det storre for reflektor.

For att forstS arbetsprincipen utgSr vi fr3n 
dipolen, som ar fundamental for alia typer av 
antenner. Fig. 1 visar spannings- och strom- 
fordelningen hos en dipol. Under forutsatt- 
ning att resonans rader, ar spanningen noli i 
mitten och strdmmen noil i andarna. Denna

spanni ng

Fig. 1. Strom och spanning i dipol.

Fig. 2.

Materialsynpunkter
En av anledningarna till att manga ama- 

torer allvarligt overvager att bygga en Quad- 
antenn med mer an tv3 element beror p3 
mekaniska hailfasthetsproblem. Den har 
konstruktionen av en 4-el Quad kanske kan 
ge er en uppfattning om att ryktet ar over- 
d rivet.

Har har efterstravats lag egenvikt, inga 
staglinor i horisontal- eller vertikalplan. En ic- 
ke metallisk bom samt ISgt belastnings- 
moment p3 barande delar vid kraftiga vind- 
styrkor. Det senare vasentligt vid stora rikt- 
antenner.

Med forhoppning att ej chocka "material- 
specialisten" sS har jag valt "the good old 
bamboo".

Bambun har lag specifik vikt, bra elastici- 
tet och relativt god vaderbestandighet. 
Vedersakarna sager kanske att de dyrare och 
tyngre glasfiberbelagda bambusproten ar 
overlagsna, men behandlar man bambun 
med n3gra lager vaderresistent klarlack samt 
undviker brottanvisningar sSsom borrning av 
hai eller upptagning av sp3r s3 klara bambum 
normala pafrestningar. En "lackad" beam- 
konstruktion dverlever minst tio 3r i luften.

Naturkrafter — analogier
Centrumfaste, bom och spridarnas kryss- 

fasten bdr agnas speciell uppmarksamhet ur 
belastningssynpunkt; sarskilt med tanke pa 
hoga vindstyrkor. Utan att gora nSgon direkt 
jamforelse mellan ett vanligt svenskt trad i 
naturen och en quad sa galler att vid kraftig 
vind tar tradets grenar var for sig upp de ho- 
ga toppbelastningarna genom sin fjadrande 
bojning och/eller vridning och darmed sko- 
nar stammen. Vad galler quad-en sa bdr 
vindpSkanningarna pa spridarna "avledas" 
dar de uppstfir sa att belastningen p3 bom 
och centrumfaste blir minimalt. Eftersom 
bommens totallangd ar 9 meter finns en hel 
del att vinna med denna konstruktionsfilo- 
sofi.

Centrum- och kryssfasten
Centrumfastet tillverkas av 8 x 50 mm 

plattjarn oh TV-mastror.
Plattjarnet bockas till en liksidig triangel 

med 500 mm sida enligt fig. 3. I varje horn 
svetsas ett 600 mm I3ngt ror. Det s k topp- 
roret, aven det av TV-mastror, tillkapas i 
lamplig langd och svetsas till triangeln enligt 
figuren. S3ga darefter upp 3tta slitsar, ca 100

fordelning galler oavsett om dipolen placeras 
horisontalt, vertikalt eller mitt emellan, sSvi- 
da att inte faltet pSverkas av frammande 
objekt. Faltbilden blir i det narmaste ofor- 
andrad, aven om elementet viks i nfigon 
punkt utmed sin langd. Om ytterligare en di
pol placeras i faltet, induceras en Strom i 
denna. Eftersom dipolernas andar, vid ele- 
mentavstSndet kvarts vfiglangd, har samma 
faslage, som dessa sammankopplas, och vik- 
ta vinkelratt mot varandra i en punkt en 
Sttondels vSglangd frSn centrum erhfilles en 
vikt dipol, vilken har bildar en kvadrat med en 
kvarts vSglangds sida s3 som fig 2b visar. 
Denna kvadrat utgor grundelementet till 
quad-antennen.

Nasta steg mot en komplett quadantenn ar 
att bestamma antalet parasitiska element 
samt det inbordes avstSndet dem emellan. 
Mycket vanlig ar 2-elementsversionen, dar 
det direktiva elementet fungerar som reflek
tor, varvid forstarkning och fram-back-fdr- 
hSIlandet (F/B) uppn5s med, for de fiesta be- 
hov, acceptabla varden. ElementavstSndet 
brukar valjas till 0,1 —0,3 vSglangd, beroende 
p5 flerbandsutforande eller ej. Maximal for- 
starkning erhSlles vid 0,12, och uppgSr till 
6—7 dB med F/B 20 — 25 dB. Forstarkning 
och F/B ar alltsS aven beroende av inbordes 
elementavstSnd. I annu hogre grad pSverkas 
impedansen av avstSndet.

Om annu ett element laggs till och 
dimensioneras som direktor, n3s maximal 
forstarkning om ca 9 dB vid 0,15 X . Slut- 
ligen, 4-elementsversionen, som har tv3 
direktorer, ger vid optimalt gemensamt av- 
stSnd — 0,16 X — ca 10 d B forstarkning och 
25 — 30 dB F/B. Forstarkningen kan aven 
betraktas som en funktion av bomlangden.

Varfor 4-element Quad?
Det kan synas alltfor ambitidst att satsa p3 

en s3 stor antenn enbart for att erhSlla 10 dB 
forstarkning, d5 det finns Yagi-antenner i 
marknaden som ger 8—10 dB. Oftast ar 
dessa antenners data litet optimistiska, sar
skilt nar det galler f lerbandsversioner med s k 
traps. Man kan ur forstarkningssynpunkt 
betrakta en 3-el flerbands-Yagi och en 2-el 
quad som jambordiga, och bSda ger 6—7 dB 
forstarkning. Kanske ytterligare 3—4 dB ar 
vart att strava efter, speciellt om man betan
ker att 3 dB motsvarar en effektfordubbling, 
och att det mSnga ganger ar just det dar ext
ra som erfordras for att man skall gora sig 
hord vid kraftiga storningar eller for att lyfta 
upp en svag signal ur bruset. Eftersom trang- 
sel- och stomingsproblem i dag utgor det 
stdrsta hotet mot bra forbindelser och dess- 
utom, for att r5da bot mot detta, den onda 
karusellen med effekthojning, kompression 
m m, satt igfing, mSste effektivare riktan- 
tenner vara den vettiga losningen. I dag ar 
det ocksfi mojligt att konstruera enklare och 
billigare HF-kansliga mottagare an dito resi- 
stenta mot storningar av allehanda slag, 
aven om dessa begrepp till viss del hor ihop.

Denna artikel har "legat till sig" en langre tid, bl a p3 ritproblemen och att original- 
manuskrptet avkortats en del. Den som inte ar intresserad av bygget bor ha gladje av de ut- 
forliga trimningsanvisningarna som galler for alia typer av quad-antenner.

4-elements Quad-antenn
Dei i. Teori och praktik Roland Astrand SM7DML 

Industrigatan 3 B 
383 00 MONSTERAS

<
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Fig. 3. Centrumfaste.
mm djupa, i de tre rorens andar. Dena taste 
utgor stommen for de sex ingSende bambu- 
stavarna vilka senare fixeras med hjalp av 
kryssfastena och tillsammans bildar bom- 
men. Sen tillkapas X-fastens detaljer en- 
ligttabell 1 (mitten ej kritiska).

Fastet till drivelementet tillverkas av 2 st nr 
1, 2 st nr 2, 1 st nr 3 samt 1 st nr 4 enligt fig. 4 
a. Till Dr skall aven taste for federkabel och 
anpassningsenhet monteras, darfor tillkom- 
mer nr 4. Fastet till direktor 1 (DI) tillverkas 
p3 samma satt s3 nar som p3 nr 4. X-fasten 
for reflektor (Re) och direktor 2 (D2) ar iden- 
tiska och sammanfogas av 2 st nr 5 och 3 st 
nr 6 vardera, se fig. 4 b. Etter svetsning put- 
sas, rengdres och behandlas fastena, lampli- 
gen med ett lager galvanopasta eller liknan- 
de.

i
Fig. 5. Bom med X-fasten.

Tabell!. Detaljer till X-fasten.
Pos. Antal Langd (mm) Material Er dimens, (mm) Anm.

1
2
3
4
5
6

4 
4
2
1 
4
6

650
400
435
200
400
200

Vinkeljarn 3x30x30

Vinkeljarn 2,5x20x20

Bockas 45° i andarna 
Tillplattasienande

Fig. 4 a. X-faste for Dr och D1.

Fig. 5 b. X-faste for Re och D2.

De sex bambustavarna till bommen ar 8 
meter ISnga. De matchas i gorligaste m3n 
med avseende p3 vikt och tjocklek. De tv5 
kraftigaste utgor dvre bomdel. For sakerhets 
skull bor man sedan numrera dem s3 man vet 
vilka som hor ihop. Harefter kapas de till ca 5 
meters langd. Rengoralla "knotor" med st3l- 
borste samt putsa ovriga ytor med tint sand- 
papper. Bambun torkas sen ren med fuktad 
trasa. Detta moment ar viktigt infor den fol- 
jande lackbehandlingen. Fyra strykningar 
(bStlack) erfordras, varav den sista gores se
dan centrum och X-fasten monterats. Folj 
lacktillverkarens rekommendationer vad gal- 
ler torktid och slipning mellan behand- 
lingarna.

Montering av bom
Ytterligare behovs klammer, eltejp och 

gummislang for den slutliga monteringen. 8 
st 45 mm U-klammer, 8 st 44 — 62 och 24 st 
27—47 slangklammor. Tjockandan p3 
bambustavarna lindas med eltejp ca 250 mm. 
De inpassas i centrumfastet enligt numre- 
ringen. Se till att samtliga stavar placeras 
triangelsymmetriskt och parallellt med var- 
andra innan de fixeras med U-klammer. 
tet underlattas om toppror med centrumfas
te tillfalligtvis placeras i vertikallage.

Som fig. 6 visar har elementavstSnden 
valts till 3 meter. P3 varje bomhalva mar- 
keras, fr3n centrum, 1,5 och 4,5 meter. X- 
fastena for Dr och D1 monteras harefter. 
Forbered genom att placera 2 st (44 — 62) 
slangklammor pS varje av de fyra nedre 
bambustavarna samt skar till ca 55 mm ISnga 
stycken av gummislangen. Bitarna skars upp 
i langsriktningen och komer att bilda distans 
mellan X-fasten och bom. Fast dem med el
tejp pS resp plats.

Ovre bomdelen anbringas till X-fastets 
dvre tvarstag med en lost dragen 45 mm U- 
klammer. Darefter monteras X-fasten for Re 
och D2. Forbered genom att placera 2 st 
(24—47) slangklammor pS de 6 bambusta- 
varnas ytterandar och fastgor, vid 4,5 m 
markningarna, slangbitarna med eltejp. Fixe- 
ra darefter X-fastena till bommens nedre de- 
lar med hjalp av befintliga klammor samt yt
terligare 2 st (27—47) klammor p§ varje stav 
enligt fig. 5. For att underlatta justerings- 
arbetet stottas ytterandarna upp pS en bock 
e dyl.

X-fastena Dr och D1 fixeras nu slutgiltigt 
till bommens dvre del genom att U-klam- 
merna drages 3t. Justera de yttre X-fastena 
s5 att samtliga fasten bildar rat linje med var- 
andra. Drag till alia klammor i ytterandarnas 
dvre del. Bommen ar nu fardig och ut- 
skjutande bambu kapas ca 100 mm fr3n Re 
och R2. Den fjarde lackbehandlingen gors 
och ytterandarna impregneras rikligt med 
lack, varefter de forstarks genom att bambu 
med avtagande diameter "teleskopas" 
in och lackas fast. Bommen ar nu mycket 
styv och visar inga tecken till nedbojning s3 
som metallbommargarna gor.

O
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Preparering av spridare
Spridarna — kryssen — har till uppgift att 

bara upp elementtrSdarna. UtgSngsmate- 
rialet ar 16 st 6 m ISnga bambustavar som ka- 
pas till nSgorlunda likartade stavar av 4 me
ters langd. Harefter foljer samma lackerings- 
procedur och "andtatning" som for bom- 
men.

Linda varje tjockanda med ett lager eltejp 
ca 250 mm. Matcha spridarna med avseende 
p3 vikt och/eller tjocklek. Notera vikten pS 
sproten. Valj darefter ut de 8 lattaste och in- 
dela dessa i tv3 grupper om 4 st. Dessa skall 
bli Re och D2 och for att de slutliga kryssen 
skall kunna balanseras, matchas de annu en 
gSng och nu s3, att de tv3 liggande och mot- 
stSende V-formade spridarparen vager lika. 
Gor samma sak med spridarna till Dr och D1. 
Markera deras placering p5 fastena. Proce- 
duren verkar omstandlig men ar nodvandig 
for att man skall jamvikt i alia plan.

Enligt tabellen i fig 6 markeras p3 spri
darna, med eltejp, dar elementtrSdarna sena- 
re skall fastas.

Tillverkning av 
trddelement

Elementens dimensioner bestams av en 
mangd faktorer sSsom antennhojd, omgiv- 
ningens beskaffenhet, onskade egenskaper 
vad galler forstarkning och F/B (lobens 
karakteristik), trSddiameter m m. En 
konstruktion som medger trimning av an- 
tennelementen ar att foredraga. Man kan t 
ex anvanda s k stub, vilken i princip fungerar 
som forlangningsspole (induktiv) om den go
res sluten och forkortningskondensator 
(kapacitiv) om den aroppen, under forutsatt- 
ning att den ar mindre an en kvarts vfiglangd.

Den perfekta quad-antennen har inga stu- 
bar eller motsvarande avstamningsanord- 
ningar eftersom dessa distorderar faltet, men 
3 andra sidan, en quad utford utan dessa ga- 
rantier i praktiken ej heller battre resultat. Om 
man nu inte har stor tur eller lagger ner 
omsorgsfullt arbete enligt "cut-andtry"- 
metoden. De i litteraturen rekommenderade 
mStten, varierar just av dessa skal, varfor de 
bdr betraktas darefter. Aven mina m3tt bdr 
tolkas med detta i minnet.

Forsok har gjorts med och utan stubar och 
orsaken till de nfigot awikande mStten i den-

na antenn, kan bero p3 den ringa antenn- 
hojden, ca 13 m, samt ekvivalenta markresis- 
tiviteten for induktion, som ar 10000 ohm
meter. Det senare kanske ar nSgot svfir- 
tolkat, men det sager nSgot om omgiv- 
ningens beskaffenhet. For radiokommunika- 
tion” goda omrSden" har ca 600 ohmmeter.

De stubfria elementen gav i jamforelse 
med en dipol goda resultat, men ej mojlighet 
till variation av forstarkning och F/B for yt- 
terligare kontroll. Darfor andrade element- 
langderna och stubar inkopplades. Vid test- 
arrangemang p5 kort avstSnd — 100 meter 
— noterades ingen skillnad mellan de tvA 
elementtyperna. Vid faltprov med lyssning 
och sandning pA lAnga avstAnd forefoll den 
stubfria versionen ge nAgot battre forstark- 
ning och F/B. Forklaringen kan vara att den 
stubfria ger battre elektrisk balans och dar- 
med nAgot lagre strAlningsvinkel. De i tabel
len angivna mAtten ar, Atminstone pA denna 
installationsplats mycket nara optimum.

Isolerad trAd FK 1,5 mm2 har valts men 
naturiigtvis kan aven annan oisolerad trAd 
anvandas. Angelaget ar att hAlla vikten nere, 
speciellt i bommens ytterandar. Isolatorer till 
eventuella stubar och drivelementets mitt- 
anslutningar tillverkas av 14 mm PVC-ror, 
100 mm lAnga.

10 mm frAn varje anda borras diametralt 
motsatta hAI. Mat klipp och gor fast trAden 
till isolatorerna for resp. element och band. 
Placera darefter de tvA dvre spridarna i V- 
form pA arbetsunderlaget, varefter 10, 15 
och 20-meters trAdarna i namnd ordning 
stracks ut och lAses vid spridarna med smA 
slangklammor. 10- och 15-meters elementen 
placeras pA samma sida och 20 meters-ele- 
mentet pA den motsatta for basta stabilitet.

Anpassning mellan antenn 
och matarkabel

Till skillnad frAn den enkla dipolantennen, 
vars anslutningsimpedans brukar anges till 
ca 70 ohm, uppvisar en quadantenn i det har 
utforandet olika impedans for de tre banden, 
beroende pA varierande grad av koppling 
mellan elementen. Denna ar stdrst for 20 m 
och minst for 10 m. Aven elementens indi- 
viduella resonansfrekvenser, vilka ar av- 
gorande for lobens karakteristik, in verkar pA 
impedansen. Den ar, raknat frAn 20 till 10 m, 
ungefar80till 150 ohm.

Ett flertal matningsmetoder finns for 
anpassning till koaxialkabel (RG8, RG58 eller 
liknande). Utan att gA in pA de olika sys- 
temens for och nackdelar foil valet pA den s k 
gamma-matchen. Framst for dess enkelhet 
vid trimning och lamplighet for anslutning till 
koaxialkabel samt ringa genomgAngsdamp- 
ning (balun ej erforderlig). Gamma-mat
chen (fig 7) avstams till samma resonansfrek- 
vens som antennens frekvens. Gammans 
resonans bestams av dess elementlangd, av
stAnd till radiatorn samt kondensatorns 
installing. Korrekt impedanstransformering 
bestams uteslutande av gammaelementets 
langd och avstAnd till radiatorn.

Det behovs tre separata gammasystem till 
antennen. Det forekommer exempel pA 
kombination av de tre systemen, men trim- 
ningsforfarandet kompliceras och det blir 
kompromisser. Ett annat satt ar att anvanda 
separata matarkablar mellan antenn och 
stationsutrustning, en for varje band. En 
medelvag ur bl a kostnadsskal ar att anvanda 
separata kablar till ett i antennmasten pla
cerat koaxialrela och sedan gemensam kabel 
till stationen. Denna metod valdes.

For att forenkla trimning av antenn och 
gamma-match, avpassas de tre kabel- 
stumparnas langd till multiplar av halva vAg-

Fig. 7 Gamma-match

Montering av spridare 
till X-faste

Bommen monteras provisoriskt till antenn
masten lampligen med hjalp av block och tal- 
ja i masttoppen. Med slangklammor monte
ras de V-formade elementdelarna till sina fas
ten. Tillse att trAdarna ar val strackta och att 
de fyra V-na ar i linje med varandra. Den 
halvfardiga konstruktionen hissas nu till 4- 
meters hojd. Resten av jobbet sker pA en 5 m 
hog "appelstege" eller liknande. De nedre 
inverterade V-na ansluts till resp. X-faste. Till 
X-fastet for Dr, anbringas staget till mat- 
ningssektionen, aven detta av en bit bambu. 
De formarkta elementtrAdarna monteras till 
spridarna: forst 10, darefter 15 och slutligen 
20 m. Aven om stubar inte skall anvandas, ar 
det lampligt med en isolator i centrum av var
je elements nederdel (for ev kommande 
prov). Andarna kopplas ihop over isolatorn. 
Elementen Drfixerasi resp. isolator till staget 
med genomgSende skruvar. Quad-antennen 
ar nu komplett s3 nar som p3 anslutnings- 
detaljer och matarkabel ( kablar). Kontrollera 
att alia U-klammor och slangklammor ar 
ordentligt Stdragna.

Band L d C
(m) (cm) (cm) (pF)
20 100 5 85
15 80 3,5 60
10 60 2,5 40

Utan stub Med stub

Band/frekv. Refl. Drivel. Dir. 1,2 Samtl. element
L1 d1 L2 d2 L,3, 4 d3,4 L1-L4 d1—d4 s

20/14200 kHz 5,47 3,90 5,23 3,76 5,18 3,66 5,30 3,75 0,90
15/21200 " 3,65 2,58 3,55 2,51 3,46 2,45 3,55 2,51 0,70
10/28400 " 2,71 1,92 2,63 1,86 2,56 1,81 2,64 1,87 0,50
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Fig. 1. A = Drivelement A. B = Reflektor R 
och Direktor D.

Antenner for VHF
Antenner av Quad-typ for VHF- 

banden ar latta att bygga. Man kan 
experimentera sig fram till trevliga 
mekaniska losningar med smS medel 
och man riskerar inte att de blir for- 
vaxlade med TV-antenner. Har nedan 
foljer ett par utprovade konstruk- 
tioner. Red.

144 MHz 7 element
Quad

GW4CQT har overcant en beskrivning p5 
en Quad for 144 MHz. Han sager att an- 
tennen ar resultatet av mSnga veckor "of 
hard work and experiment". Han ar saker p5 
att de som bygger antennen kommer att bli 
ndjda med den.

Elementen ar gjorda av 8 mm aluminium- 
ror. De ar tillbockade s3 som fig. 1 A och 1 B 
visar.

Elements ns totals langd i cm
Reflektor = R, drivelement = A, direktor 

= D
R = 227.3 (= ca 57 cm sida)
A = 213.9 (= 54 cm sida)
D = 200.6 (= ca 50 cm sida)

Elementen stagas med 20 mm PVC-rdr. De 
fastes vid en 25 mm bom med klammer eller 
med en genomgSende bult. Drivelementet ar 
"avisolerat" med en bit nylon- eller annat 
isolationsmaterial. De parasitiska elementen 
ar slutna och forbinds med en bit aluminium- 
stSng eller ror.
A vstfind mellan elementen i cm

R-A = 48.26
A-D1 = 43.18
D1-D2 = 53.34
D2-D3 = 39.37
D3-D4 = 58.42
D4-D5 = 50.80

A

A

langden for resp. band, se tabell 2. Koax- 
relaer av det har slaget (3-vags in, 1 vag ut, 
2-pol.) ar ratt dyrbara. Man kan tillverka ett 
med samma funktion av 3 st tvSpoliga relaer i 
isolerad och vattentat monteringsbox med 4 
st koaxkontakter. Relaerna bdr ha kraftiga 
kontakter med s5 korta kontaktarmar som 
mojligt, men i regel uppstSr ingen miss- 
anpassning vid de har frekvenserna.

Tabell 2. Koaxlangder.
Band X/2

(m)
Rekommenderad

langd (m)
20 7,0 7,0 (1 X/2)
15 4,7 9,4 (2 X/2)

lJ0 3,5 7,0 2 X/2)

Med tanke p3 quad-antennens utforande 
ar det viktigt att aven koaxskarmen bryts upp 
for de tv3, for tillfallet ej inkopplade ele
menten. En varning for dem som vill anvanda 
nSgot befintligt enpoligt rela.

Den fr3n relaet utgSende kabeln kan med 
fordel skarvas med koaxkontakter vid an- 
tennbasen i en eller hogst tv3 punkter, som 
ocksS utgor multiplar av halva vSglangden. 
Eventuell snabbkontroll av SVF mm kan d3 
enkelt goras utan besvarlig klattring. Beakta 
emellertid kabeldampningen vid tolkning av 
erhSHna matvarden.

De tre vridkondensatorerna kan vara av 
"mottagartyp" d v s med litet plattavstSnd, 
eftersom spanningen d3 gamman ar injus- 
terad, maximalt uppgSr till nSgra hundra 
volt. Gammaelementet tillverkas av samma 
trSdtyp som antennelementen. AvstSndet 
mellan gamma- och Dr-elementet ar kritiskt 
varfor det erfordras ett antal distansiso- 
latorer. De tillverkas av 14 mm PVC-rdr och 
borras enligt mStten i fig. 7. Isolatorerna fixe- 
ras med plastklammer efter avslutad trim- 
ning.

Koaxkablarna tillkapas i langder enligt ta
bell 2 och forces med kontakter i resp. an- 
dar. De tre drivelementen ansluts i centrum 
till gammaboxarna med lodoron som mon- 
teras i och samtidigt med koaxkontakterna i 
boxarna. Darigenom kopplas element- 
andarna och skarmen ihop i en punkt.

Materia Iforteckning
Plattjarn, 8x50 mm, 1,8 m
Vinkeljarn, 3x30x30, 5,3 m
Vinkeljarn, 2,5x20x20 mm, 2,8 m
TV-mastror eller liknande, diam. 30 —35 mm, 3 m
Bambustavar, 8 m-langd, 6 st 
Bambustavar, 6 m-langd, 16 st 
U-klammer, 45 mm, 8 st 
Slangklammor av kraftig typ 
och korrosionsbestandiga.

44-62, 8st
27 - 47, 40 st

25 - 40, 18 st
22 - 36, 16st
19-26, 16st 
16-23, 16st 

Kabel, FK, 1,5 mm2 isolerad, ca 220 m
Koaxialkabel, 50ohm, RG8, RG58el. likn., ca25m 
PVC-rdr, diam. 14 mm, 6 m
Gummislang av vavtyp, diam ca 20 mm, 1 m
ApparatlSda av vattentat typ, ca 50x50x100 mm, 3 st 
Koaxialkontakter, PL 259, hane, 6 st

hona, 3 st
Vridkondensator, 100 pF (se text), 3 st

(centrumfaste)
(X-fasten till Dr och D1) 
(X-fasten till Re och D2) 
(centrumfaste)
(bom) 
(spridare) 
(bom)
(X-fasten Dro D1 till bom) 
(X-fasten D1 o Re till bom och sprida
re)
(spridare till Reo D2) 
(10-el. till spridare) 
(15-el. till spridare) 
(20-el. till spridare) 
(antennelement och gamma) 
(mellan el. och ev. rela) 
(isolatorer)
(distanser till samtl. fasten i bom) 
(gamma-kond. och kontakt) 
(till kablar mellan el. och
ev. rela, samt gammabox) 
(gamma-kond.)

Diverse
Eltejp
Klarlack for kravande utomhusbruk
Galvanopasta eller zinkfarg.

Anm.
Detaljer till eventuellt koaxrela ej upptagna, eftersom surplusmtrl bdr kunna anvandas. Lika- 

s5 tillhandahSller skrotupplag och likn. vinkeljarn m.m., varfor kostnaderna harfor foljer bran- 
schens kilopris.
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Matningsimpedansen ar 75 ohm. Bom- 
langden ar 3 meter och kan vara ett metall el- 
ler PVC-rdr. Den vager mindre an tvS kilo. 
Forstarkningen ar 15 dB over isotropisk an- 
tenn eller 12,85 dB over en dipol. Eftersom 
elementen "flyter" d v s ar isolerade fr3n 
bommen, ar det inte nodvandigt med balun. 
Antennen kan monteras for horisontal eller 
vertikal polarisation.

Tv3 eller flera beamar kan givetvis stackas. 
GW4CQT sager att Quad-antenner inte bdr 
stackas med mindre avstfind an 3,8 m ver- 
tikalt och 3,05 m horisontalt. Till det resul- 

tatet har han kommit efter mSnga prov. Fig. 
2 visar hopkopplingen av tv3 antenner och 
fig. 3 av fyra antenner.

Som mast ar det tillrackligt med ett 1 
mastror. Vid horisontal polarisation matas 
den upptill eller nedtill och vid vertikal pola
risation fr3n sidan.

Fig. 4 visar matresultatet i dB over en 
referensdipol. Den heldragna linjen visar var- 
dena for Quad-en och den streckade for en 
7-elements Yagi. Matfrekvensen var 144. 25 
MHz.

QUAGI-antenn

05 05 0. “J 03 01
> \ X X X X JMiXUJ Xj

V rx-r«

Fig. 3. Fasning av fyra antenner
A, B, E och F = godtyckliga langder av 75 

ohms coax.
D och D = kvartsvSglangder av 75 ohms 

coax.
G = 75 ohms feeder till stationer.

Fig. 2. Fasning av tvfi antenner
A och B = godtyckliga langder 75 ohms 

coax.
C = 32.7 cm UR67 coax.
D = 75 ohms feeder till stationen.

I marsnumret 1978 av danska ”OZ" beskri- 
ver OZ8RY en QUAGI-antenn. Den ar ett 
mellanting mellan Quad och Yagi. Driv- 
element och reflektor ar av Quadtyp. Direk- 
torerna harstammar fr3n Yagin.

Quadelementen kan utforas p5 samma 
satt som i GW4CQT:s konstruktion eller av 
tillrackligt styv koppar- eller aluminiumtrdd. 
Resonansfrekvensen flyttar sig ratt litet bero- 
ende p5 trfidtjockleken. Direktorema till- 
verkas av t ex 3 mm svetstrSd som har bra 
styvhet.

Forfattaren rekommenderar en bom av latt 
tra t ex 2,5 x 7,5 cm p5 hogkant. Aven har ar 
elementen "flytande". Bomiangd for 2 m ca 
4.27 m och for 70 cm ca 1.47 m.
Elementens totals langd i cm

AvstAnd mellan elementen i cm

Reflektor = 
D

R, drivelement = A, direktor

2 m 70 cm
R = 220.0 71.10
A = 208.3 67.60
D1 = 88.9 29.84
D2 = 88.4 29.68
D3 = 87.9 29.52
D4 = 87.4 29.37
D5 = 86.0 29.21
D6 = 86.5 29.05

R -A = 53.3 17.8
A — D1 = 40.0 13.3
D1-D2 = 83.8 27.9
D2-D3 = 44.5 14.9
D3-D4 = 66.3 22.2
D4-D5 = 66.3 22.2
D5-D6 = 66.3 22.2

12
II

10

9 
8

7
6

5

4

3 
2

I

15

14

13

"Forstarknings-stega" enligt W.Orr,
W6SAI.

dB

19
18

17
16

Man kan naturligtvis stacka tva eller flera 
antenner. AvstSndet mellan bommarna skall 
p3 2 m vara 3.35 m (och d3 raddar man yt- 
terligare 3 dB). For 70 cm skall stackningsav- 
stfindet vara 1.09 m.

Matningen kan ske p5 samma satt som till 
Quad-antennen.

SM3WB

4 5 6 7 8 9 10 II 12 Ij 14 15 16 17 18

Elemente

Fig. 4. Gain i dB over en referensdipo. Quad = held raget, Yagi = streckat
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Digital voltmeter

BC 177

FND 507 MSD

nas oppna kommer stift 6 pA CA 3162 att 
lamnas oppen och omvandlingshastigheten 
blir 4 ggr/s.

De tvA hAlen till vanster ar sammankoppla- 
de och anslutan till stift 6. Det dvre hAlet till 
hoger ar jord och det undre ar + . Genom att 
bygla de tvA undre hAlen blir omvandlings
hastigheten 96 ggr/s och genom att placera 
tvA lika motstAnd mellan hAlen frAn vanster till 
hoger, sA att halva spanningen (12,5 V) erhAlles 
till stift 6 fAr vi hAllfunktion. Detta mAste ju 
dA kombineras med nAgon form av omkopp- 
lare sA att man valjar denna mojlighet endast 
d3 man vill "frysa" ett varde.
Trimning

Efter det att komponenterna monterats pA 
kortet (var noga med att inga lodbryggor 
uppstAr) ansluts kretsen till ett 5 volts batteri. 
Stromforbrukningen ar ca 70 mA. Anslut 
den lAga ingAngen till jord, den hoga in-

0 just

0 27

gAngen jordas tillfalligt for nollmng av 
voltmetern, justera pA 50 kohms potentio- 
metern tin hoger tills tre nollor presenteras. 
Anslut darefter en spanningskalla pA t ex 999 
mV och trimma pA 10 kohms potentiometern 
tills tre nior presenteras. Vand spanningskal- 
lans polaritet och kontrollera att tre minus- 
tecken visas. Anslut en hogre spanning eller 
lamna hogingAngen oppen — nu skall EEE 
presenteras (vid oppen ingAng; p g a ingAn- 
gens hoga inimpedans).

Kostnad
Genom att valja lampliga leverantdrer bdr 

man kunna bygga denna DVM for ca 60: —. 
En DMM med denna DVM som ingAende 
komponent kan ju kosta vad som heist, bero- 
ende pA vilken lAda man valjer och kanske 
framforallt beroende pA vilka omkopplare 
man gAr in for, omkopplare tillhor ju de 
*5V

Gote Rosoll, SM6DTN 
HolmAkravagen 18 G 
537 00 LINDOME

Fotog rafter 
Jerry Jofjord, SM6FVN

kal

SCHEMA PA DEN DIGITALA VOLTMETERN
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Funk tionsbesk ri vning
En digital voltmeter som kan mata frAn 

— 99 mV till +999 mV kan man latt bygga 
med hjalp av tvA stycken RCA-kretsar som 
nyligen kommit ut i handeln.

Denna digitala voltmeter kan man betrakta 
som en komponent, som man kan bygga 
vidare pA, och anvanda till vad man har be- 
hov av vid tillfallet. Den kan t ex utgora 
presentationsenheten i en digital multimeter 
(DMM) eller kanske ersatta det analoga in- 
strumentet pA ett spanningsaggregat for 
spanningspresentation.

Det som gor denna DVM intressant ar att 
det faktiskt bara behovs 12 komponenter for 
att bygga den. Vi behover ett monsterkort, 3 
st. LED display, 2 st IC-kretsar, 2 st potentio- 
metrar, 3 st PNP-transistorer och 1 st kon- 
densator.

IngAngskretsen ar en CA 3162 som har en 
ingAngsimpedans = 100 Mohm. Denna krets 
ar en A/D omvandlare med utmarkta data 
vad galler lAngtidsstabilitet och reproducer
barhet. Den interna klockan ger tvA valbara 
omvandlingshastigheter = 4 ggr/s eller 96 
ggr/s. Man kan ocksA fA en hAllfunktion sA 
att det sist a via st a vardet lagras.

Om spanningen pA ingAngen ar storre an 
+ 999 mV visar displayet EEE, och om span
ningen understiger —99 mV visas tre stycken 
minustecken (-----). CA3162 har en multi
plexed BCD-utgAng som gAr till nasta IC som 
ar en CA3161. CA3161 ar en LED-drivkrets 
med inbyggd avkodare. Sjusegmentsut- 
gAngarna frAn kretsen ar av konstantstrom- 
generatortyp (15 mA "sink") och man slipper 
darfor strombegransande motstAnd in till 
LED-indikatorerna. Kretsarna matas med 
+ 5V och jord kan ju med fordel ingA i ett 
TTL-system.
Komponentforteckning

1 st monsterkort (avbildat i skala 1:1) 2 st 
fasthAI finns utmarkta.

3 st LED-indikatorer av typ gemensam an- 
od t ex FND 507.

1 st CA 3161E, LED-drivkrets av fabrikat 
RCA.

1 st CA3162E, A/D-omvandlare av fabrikat 
RCA.

3 st Transistorer av PNP-typ t ex BC 177.
1 st trimpotentiometer for 0-stallning, 50 

kohm, t ex Spectrol 43P, anm.: monster- 
kortet har hAI som tillAter olika typer av trim- 
potentiometrar.

1 st trimpotentiometer for maxvardes- 
installning (kanslighet), 10 kohm t ex Spect
rol 43P, anm.: se ovan.

1 st kondensator med vardet 0,27 uF t ex 
tantalyt (obs polariteten). Man behover gora 
en overbryggning pA komponentsidan av 
monsterkortet. Denna overbryggning ar ut- 
markt med ett A pA skissen.
Decimalpunktema

Vid montering av LED-indikatorerna skall 
decimalpunktema vandas sA att de hamnar 
nere till hoger. Vill man tanda upp nAgon av 
dessa ansluter man ett motstAnd pA 270 ohm 
tiil jord frAn den Iodo som finns framdragen 
under resp. siffra. Vid inkoppling till en DMM 
mAste naturligtvis dessa tre ledningar via 
motstAnd anslutas till den omkopplare dar 
matomrAdet valjs.

Omvandlingshastighet och 
hAllfunktion

Mellan jordanslutningen och 10 kohms 
potentiometern finns pA kortet fyra hAI for 
montering av motstAnd. Om dessa hAI lam-

DMM

■ a

16

CA 3161E

13 

12

11 
6 10

2 9

1 15
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K0MP0NENTSIDA

ingang lag 

,ingang hog

MONSTERKORT kopparsidan

0"

For den som i forsta hand tankt sig ett 
instrument for portabelt bruk kan ju tycka att 
stromforbrukningen ar hog, kan rekvirera 
datablad och applikationsrapport frAn RCA, 
dar finns en beskrivning hur man bygger en 
DVM med LCD och pA sA satt fAr en betyd- 
ligt stromsnAlare apparat, dA utgAr kretsen 
CA3161 och ersatts med en billigare CMOS 
men kostnaden for LCD-displayet blir hogre. 
Akronymer

Akronymer ar forkortningar av typ SSA 
dar man alltsA har tag it forsta bokstaven i 
varje ord (Sveriges Sandare Amatdrer) och 
satt dessa samman. Den tekniska litteraturen 
och forresten inte bara den, oversvammas ju 
i dag av akronymer, varfor vArt akronym- 
forrAd mAste vara ratt stort for att vi ska kun- 
na tillgodogdra oss allt vi hor och laser. Jag 
har i denna artikel anvant ett antal akronymer 
och gor har en forteckning for de lasare som 
tycker att det har varit svArt att hanga med.

A/D Analog/digital
BCD Binary coded decimal (binarkodade 

decimala siffror)
DMM Digital mulimeter (sifferpresentation 

med flera matstorheter)
DVM Digital voltmeter.
EEE Error, error, error.
LCD Liquid crystal display (presentations- 

organ med flytande kristall).
LED Light emitting diode (presentations- 

organ med lysdioder).
RCA Ett valkant foretag som i Sverige rep- 

resenteras av Ferner, Lagercrantz, Elfa och 
Deltron bl. a.

LSD Least significant digit (minst signi- 
fikanta siffran).

MSD Most significant digit (mest signi- 
fikanta siffran).

TTL Transistor-transistor logic (familj logi- 
ska kretsar).

komponenter som till skillnad frAn IC-kretsar 
blivit mycket dyra med Aren. Man kan ju 
ocksA tanka sig att montera ett antal banan- 
hylsor med sA mAnga matomrAden som man 
tycker att man ar betjant av. Den DMM som 
finns fotograferad i denna artikel har kostat 
150: — . Apparaten har byggts i 30 exemplar 
och har monterats av personer med olika 
bakgrund, aven icke tekniker, och alia har 
fungerat utan anmarkning, detta sagt till den 
som med en viss skepsis alltid vantar pA and- 
ringsbeskrivningar innan man vAgar bygga 
nAgot.

De ingAende komponentema i den digitala vottmetem.

o

Denna digitala multimeter har byggts 
med den digrtala vohmetem som ingAen
de komponent.

3162

77

*
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For nyborjaren

Digitala IC
Det basta sattet art lira sig forsti de logi- 

ska grindarnas funktion ar givetvis att sjalva 
koppla upp dem och sedan sjalv kontrollera 
vad utsignalerna blir vid olika insignaler. Alla 
logiska standard-grindar finns att kopa, for 
relativt billig penning, i integrerat utforande. 
For hobby-andamil kan integrerade digitala 
kretsar av TTL-typ (Transistor-Transistor Lo
gic) eller av CMOS-typ (Complementary 
Metal-Oxide Semiconductor) vara lampliga. 
Att tanka pi ifriga om TTL ar framst att mat- 
ningsspanningen bdr ligga nara 5.0 V och att 
ej anslutna ingingar, pi grindar, tolkas som 
logisk 1:a. CMOS-kretsarna i sin sida ar 
kansliga for statisk elektricitet. Priset pi de 
olika typerna ar ungefar detsamma och som 
exempel kan namnas att fyra styck tvi- 
ingingars ICKE-OCH-grindar (Quad 2-input 
NAND), som finns i samma IC-kapsel, kostar 
c:a tvi kronor bide vad galler TTL (7400) 
och CMOS (4011). For att kunna avlasa ut- 
gingarnas tillstind (1 eller 0) kan man t ex 
anvanda sig av en lysdiod (ex TIL 209 A) och 
ett motstind arrangerade som pi fig 2.6, 
motstindet bdr vara av storleksordningen 
200 — 500 ohm ifriga om TTL, och 0.5—1.0 
kohm vid CMOS och 10 V matningsspan- 
ning. For att inte utsatta TTL-kretsarna for 
onodiga pifrestningar bdr man undvika att 
lagga hela 5.0 V pi grindarnas ingingar, det 
racker med att spanningen overstiger 2.0 V

*
(— --------------------------------------------

->-
ICKE-ELLER

ICKE-ELLER (NOR, NELLER) bildas pi lik- 
nande satt som ICKE-OCH och sannings- 
tabell etc iterfinns i fig 2.4. ICKE-ELLER kan 
skrivas: Y = A+B. Har man endast tillging 
till ICKE-OCH eller ICKE-ELLER och vill ha en 
INVERTERARE si kopplar man bara ihop de 
bida ingingarna (fig 2.5).

Inverteraren ( = ICKE)
Inverterings-funktionen ar den enklaste av 

alia logiska funktioner och den realiseras av 
den s k INVERTERAREN (forkorta§ INV) eller 
ICKE-kretsen (eng NOT). Funktionen kan di- 
rekt harledas frin namnet, "invertera" bety- 
der ju "vanda upp och ner, kasta om", och 
det ar just den funktionen som INV har. Ma- 
tar man in en 1 :a si fir man siledes ut en 0:a 
och vice versa. Fig 2.1 visar sanningstabell, 
ekvivalentkrets samt symboler for en INVER
TERARE. Eftersom utsignalen frin en INV- 
krets alltid ar motsatt insignalen (A) si kan 
man aven skriva att utsignalen blir A (utlases 
"ICKE-A"). JNV-funktionen kan foljaktligen 
skrivas: Y = A (om ingingen, som i det har 
fallet, heter A).

o
1

F3*

ICKE-OCH
ICKE-OCH-funktionen bildas genom att en 

INV-krets kopplas direkt till utgingen pi en 
OCH-krets (se fig 2.2) vilket sedan grafiskt 
forenklas genom att man ersatter symbolen 
for INV-kretsen med en ring. Sanningstabell 
med mera iterfinns i fig 2.3. En ICKE-OCH- 
funktion kan skrivas: Y = A*B. ICKE-OCH 
heter pi engelska NAND (en svensk benam- 
ning pi ICKE-OCH-grinden som har fore- 
kommit tidigare ar "NOCH").

2.5

2.6

for att det ska tolkas som en logisk 1:a. 
Om man vill forse en inging med logisk 0:a 
gor man det enklast genom att ansluta den 
till jord (eller minus) och det galler bide TTL 
och CMOS. Logisk 1:a fis nar det galler 
CMOS genom att ansluta ingingen till mat- 
ningsspanningen (plus). Nar det galler TTL 
si kan man istadkomma logisk 1:a antingen 
genom att helt enkelt lamna ingingen oans- 
luten (se ovan) eller att lagga pi en spanning 
storre an 2.0 V och heist mindre an 5.0 V 
(detta kan i vissa fall vara sakrare an att lam
na ingingen oansluten). Alla oanvanda in- 
gingar ska vad galler CMOS anslutas antin
gen till plus eller minus, medan ingingar 
som ar lediga pi en TTL-kapsel ej behover 
itgardas. Ett forsta inkop av digitala IC 
(IC = Integrated Circuits) for experiment- 
andamil kan exempelvis besti av: 2 st 7400 
(4011), 1 st 7402 (4001), 1 st 7404 (4069), och 
1 st 7486 (4070) (c:a 15 kronor for alia fem). 
VARNING! Koppla inte ihop nigra av ovan- 
stiende logiska grindars utgingar for det for- 
stor kretsarna! Om man vill gora sidana 
kopplingsovningar miste man anvanda spe- 
ciella kretsar med s k "open collector". — 
Lycka till med experimenterandet, frigor, 
klagomil och kommentarer mottages tack- 
samt!

Digitala byggelement
Del 2
Inverteraren, ICKE-OCH, ICKE-ELLER och DIGITALA IC

Gbran Mossberg, SM7JRJ 
Terassvagen 63
292 00 KARLSHAMN

22

A B Y

0 0 1
0
1
1

1
0
1

1
1
0

2.3

A B Y
0 9 1
O 1 0
1 0 0
1 1 0
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Aktivitetstesten g£r forsta tisdagen 
varje m£nad kl. 18 — 23 GMT p£ 144 
MHz och forsta torsdagen varje 
mdnad kl. 18 — 23 GMT pd 432 MHz 
och hdgre band. Logger till SM0DRV.

1315 48 SM3GT I W 336
1277 49 SM2JF0 KY 303
1250 50 SM2IUE IZ 294
1200 51 SM2JAP IZ 293
I 196 52 SM4PG HT 274
1 173 53 SM6QP GR 232
1079 54 SK4IL GT 228
1034 55 SM5FDA IT 219
1032 56 SM31ZB JX 216
970 57 SM3AZV IX 215
9 52 58 SM3GHB/3 HW 21 1
884 59 SM3IQB JX 193
841 60 SM4DHB GT 189
813 61 SK7HW HQ 185
801 62 SM3IVB/2P I Y 1 76
780 63 SMOHBV JT 1 70
733 SM3DAL HX 170
722 65 SM4FME GT 167
720 66 SMOGZT JT 151
708 67 SM7GGX HQ 1 50
641 68 SM3ICP IW 125
59 3 69 SM7JQB HQ 1 14
592 70 SM6EHY GR 106
586 71 SM3GGN HX 98
564 72 SMOEYY IT 94
540 73 SM5FBL IT 65
493 74 SMOKFJ IS 62
492 75 SM3IEH IW 38
417 76 SM5FND HT 20

15 SK4DE/4P
16 SM4DJ0/4
17 SM4JGU/4P
18 SK5DB/5
19 SMOGSZ
20 SM4IVE
21 SM6GXV
22 SM2GHI
23 SM6HYG
24 SK7JC
25 SM5DSV
26 SM3GXM
27 SM5HYZ
28 SM3ICT
29 SM2GGF
30 SMOHAX
31 SM3HAS
32 SK3LH/3P
33 SMOFPT
34 SM6CWM
35 SK2AU
36 SMOJEM
37 SM6DHD
38 SM7HPV
39 SM7FDY/7
40 SM7JIQ
41 SM1CJV
42 SM7NG
43 SMOFSK/3

IT 398 
JR 365
JX 358
GW 345

1 1 SM5CNQ
12 SM5BUZ
13 SM6JWH
14 SK2AT

HS 1672
HS 1544
GQ 1532
KX 1492

VHF Manager VHF Contest and Award Manager

Folke RAsvall, SM5AGM 
Vasterskarsringen 50
184 00&KERSBERGA 
Tel. 0764-276 38 ej after kl. 19

Lars Gustavsson. SM0DRV 
GransAngarvagen 7
161 40 BROMMA 
Tel. 08 - 26 09 41

7

KOMMENTARER.
SK5DB/5: UPPSALA RADIOKLUBBS SIGNAL AKTIVERADES 

DENNA GANG AV SM5ANY OCH SM5GSH. RIGGEN VAR EN IC 
-211 BARF0TA OCH ANT. 14 EL-YAGI. NaSTA GANG PA ♦ 
MER CW.

SM6GXV: OPR: 6EQH, 6GBM, 6GXV. RIGG: TS7OO ♦ PA 
OCH QCNERALSTABENS KARTA 1975 SKALA 1:1,175 MILJ. 
SAMT EN SKOL-PASSARE F 6R GRUND SKOL ANS F6RSTADIUM, 
H0PPAS ATT POaNGSUMMAN INTE aR HELT AT H-E •

SM0FSK/3:MKT BRA CONDS 6STERUT, MEN INTE SA BRA 
MOT S6DER , SRI NI SOM INTE FICK K6RA RUTA GY OCH 
FY. DET BLIR FLER CHANSER. 73 DE PETER.

SM6QP: CONDS LITE 6VER NORMALT . HAR VARIT ORT 
P.G AV INGEN ANTENN aNNU , SA ENDAST EN " INDOOR 
DIPOL" T V- MITT QTH AR NYTT. KOMMER IGANG MED EN 
16 EL. 10NNA ABT. 90 ASL M. OP

RATTELSE: SK7HA/7 I OTC 5/79 SKALL VARA SK6HA/7.

AKTIVITETSTESTEN UHF:JUNI

1
ANROPSSIGNAL 
SM5DWC

QTHLOCATOR 
I T50G

ANTAL OSO 
50

POaNG
1 356

2 SM5BEI JU72C 47 1262
3 SM5CPD IT70H 52 1250
4 SMODFP IT50H 37 1054
5 SM3AKW IW30E 30 1042
6 SMOFFS JT51F 39 943
7 SMODYE JT54J 35 874
8 SM6CKU GR4 1C 24 790
9 SMOFZH JT54H 33 775

10 SM6CWM GR12C 30 676

1 1 SM7GWU HS 416 22 SM5FJ IS ie7
12 SM6HZG GQ 394 23 SM4PG HT 165
13 SM6BLZ GR 382 24 SM1CJV JR 151
14 SMIIAI JR 380 25 SM2JCP/P KZ 145
15 SMIBSA JR 375 26 SMOGCW IT 131
16 SM5AII IS 351 27 SM7BHM HQ 1 I 1
17 SM4IVE HT 322 28 SM3C0L IW 91
18 SM6HYG FS 290 29 SM4HJ HT 89
19 SM5HYZ 1U 288 30 SMOJEM/OP IT 76
20 SM4AKZ GT 24 1 31 SM4’AZ HT 66
21 SM2GGF KZ 189 32 SM5FND HT 59

KOMMENTARER.
SM1CJV : MIN F6RSTA 432 TEST MED 1OW INPUT OCH 

EN FEEDERDaMPNING PA 10 DB- TYDLIGEN GAR DET ATT 
K6RA MED QRP 0X0 . TNX ALLA STNS SOM RIKTADE SIN 
ANTENN MOT SMI.

SM4IAZ : ORV SISTA TIMMEN K5RDE MINA FORSTA 70 
CM OSON PA TESTEN. RIGG IC402 2*10 EL FOR 2 MET.

SSA:S NORDISKA VHF-TEST SINGLE-OPERATOR

1
ANROPSSIGNAL
SM6JWH

QTHLOCATOR
GQ26G

ANTAL 
59

QSO POaNG
17251

2 SM4GGC GT80C 56 16065
3 SM5BEI JU72C 59 13714
4 0Z3ZW F018E 84 13597
5 0Z6XR FP08J 43 I 1052
6 SM7EML HG54D 36 7166
7 LA9DI FT62G 21 3935
8 0H3MF MU23J 33 3742
9 OZ1FBV/A F040B 25 3689

10 0Z5WK EP78G 29 3 48 1

1 I SM7HPV HQ 2881 19 OZ1CF0/P EQ 856
12 SM5EJN IT 247 1 20 0H2BKY MU 590
13 SM5FND HI 1995 21 0H6UH LX 520
14 0H3NE LV 1 443 22 0H3BK LV 496
15 0H2GY MU 1405 23 0Z5DI GF 410
16 SMOIHR/O JT 1393 24 SM3ICT JX 382
17 OZ1DGN EP 991 25 0H5RZ NU 30
18 0H8RS MZ 953

SSA:S NORDISKA VHF-TEST MULTI-OPERATOR

ANROPSSIGNAL
1 SK7MK
2 0Z7TST
3 0Z8RY/A
4 0Z70MR
5 SM7JMV
6 SM7ACN
7 0Z5WT/A
8 0Z4HAM/A
9 0Z2AGR 

10 0Z10HR

QTHLOCATOR 
GP38C
GF71F 
GP6I J 
GP13D 
H074G 
GP31E 
EF19J 
HP75H 
? ? ? ? ? 
FP09J

ANTAL OSO
315
313

84
63
4 1
37
50
33
38
25

POaNC-
108916
88603
17332
1 1 565 
9066 
6678 
6605 
6500 
2596 
2220

CHECKLOGGARs LA9T,LA3JA,0Z8QD,SK7JC,0Z3NH,SM1BSA
0H50D, DK5LA.

LOGGAR UTAN SINGLE/MULTI-INFO:SMOJEM,0H6MK,0H50D, 
SM7BHM/7P, 0Z5DD, LA3FV, SM3C0L, 0Z6HY.

SSA:S NORDISKA UHF-TEST SINGLE-OPERATOR

ANROPSSIGNAL QTHLOCATOR ANTAL QSO POaNG
1 0Z9FW GP31B 22 4207
2 SM5BEI JU72C 14 3744
3 OH ISM KV49B 2 51 1
4 0H5LK NU37G 4 333
5 0Z5WK EP78G 3 1 1 1
6 SMOJEM I T60D I 9 1

SSA:S NORDISKA UHF-TEST MULTI-OPERATOR

ANROPSSIGNAL
1 0Z4HAM/A

QTHLOCATOR
HP75H

ANTAL QSO 
4

POaNG
59 5

CHECKLOGGAR: 0Z7LX

LOGGAR UTAN SINGLE/MULTI- INFO: 0H2DG, 0H2GY

AKTIVITETSTESTEN VHF:JUNI

ANROPSSIGNAL
1 SK7CE
2 SM7CMV/7
3 SM3C0L
4 SKOLM
5 SK6CM/6P
6 SM4GGC
7 SK6HA/7
8 SK4BX
9 SK7EY

10 SM7GWU

QTHLOCATOR
GP27G
GP49C
IW06F
I T60C 
GT73A
GT80C
GQ45F
HT57E
HQ73J
HS75C

ANTAL OSO POaNG 
193 4543
155 4078
106 3305
104 2932
116 2638
115 2486
89 2228
94 1931
81 1831
78 1706
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0504 - 0704 
0622 - 0822 
0738 - 0938 
0850-1050
0956-1156
1056-1256
1148-1348
1234-1434
1314-1514 
1348-1548
1418-1618 
1446-1646 
1510-1710
1534-1734

September 1979 
Day GMT

August 1979
Day GMT

0728 - 0928 
0844-1044
0954-1154 
1102-1302 
1204-1404 
1302-1502
1352- 1552 
1434-1634 
1512-1712 
1546-1746 
1616-1816
1642-1842 
1706-1906 
1730-1930

NAMNINSAMLINGEN
I samband med locatordiskussionen vid 

SSA:s Srsmote i Orebro overlamnades resul- 
tatet av namninsamlingen for QTH-locatorns 
bevarande.

Jag har bSde dessforinnan och under Srsmo- 
tet forsokt fS reda pS vad det kan vara for 
psykologiska faktorer som fSr manniskor att 
engagera sej for nSgot som merparten 
sannolikt innerst inne inser vara fel. Jag har i 
alia fall fStt den uppfattningen att mSnga 
som skrivit pS listorna forstSr att en dvergSng 
till en varldsomfattande locator vore ett steg 
framSt, men man vill andS klamra sej fast vid 
vad man ar van vid for att undvika vad man 
ar radd skulle bli en besvarlig dvergSngs- 
period.

Betecknande ar foljande brev frSn en av 
undertecknarna av listan: "Du har sedan en 
tid efterlyst synpunkter betr. nya rutsystem. 
Jag har dock redan tagit stallning emot dS 
jag tidigare skrivit pS en protestlista. I princip 
tycker jag dock att du har ratt i att det nu- 
varande systemet bdr bytas ut. FrSgan ar 
dock nar och for vilka det mest kommer till 
godo." Aven pS Srsmotet kom ett par perso- 
ner som skrivit pS fram till mej och sade att i 
princip bdr en ny och varldsomfattande loca
tor inforas vid lamplig tidpunkt. Problemet ar 
bara att ju langre fram i tiden den lampliga 
tidpunkten ligger, desto mer fastkord ar 
QTH-locatorn. SM5EJN trodde for sin del att 
mSnga slentrianmassigt skrivit pS den lista 
som satts framfor handen i tron att man gjort 
en god gaming och kanske ocksS for att bli 
av med namninsamlaren.

En i vissa avseenden sISende parallell ar 
folkomrostningen om hogertrafik 1955. DS sa
de 83 % av svenska folket nej till hoger- 
trafiken, men man kan formoda att merpar
ten i dag ar ganska belStna med att vi 
genomforde overgSngen. Den manskliga na- 
turen ar tyvarr ofta mer envis an rationed.

SM5AGM
UNIVERSAL WINDOW TIMES

RATTELSE
Under rubriken "rekordtabellen och topp- 

listan" i QTC nr 5 sid. 183 stSr "Problemet ar 
ej emellertid att det torde vara svSrt att und
vika detta i en lista av cumulativ typ". I me- 
ningen finnns ett "ej" for mycket. Problemet 
ar sSlunda att det ar svSrt.
LAST MINUTE NEWS

Protester har framforts, bl a frSn SM3BIU 
och SM6FHI, mot att VHF-spalten alltfor en- 
sidigt behandlar vissa vSgutbrednings- 
former. Men ISt mej fS redogdra for vad som 
inkommit sedan den forra spalten skrevs. 
Sammanlagt fyra rapporter har kommit och 
samtliga behandlar sporadiskt E. Eftersom 
jag tycker det vore fel mot rapportdrerna att 
ej redovisa deras uppgifter ber jag fS gora det 
nu.

Forst ringde SM7BAE (GP) och berattade 
att en fin oppning intraffade den 21 maj mot 
Grekland och Italien pS 144 MHz. FrSn 17.10 
till 17.45 GMT kordes foljande: SV7EY (vet 
nSgon var SV7 ligger?), 9H1BT (HV), 
IT9VHS (GX) och IS0PU (EZ). Oppningen 
fortsatte till 18.30 GMT, men inga fler 
QSO:n.

Sedan ringde SMOIOT och talade om att 
han den 3 juni lyckades kora GM8SAU/P 
(WR44b!) med 59/59 klockan 14.30 GMT. 
Eget QTH JT51f och stationen 50 watt och 
4 x 9 el.

Nasta rapportdr var SM4COK (HT) som 
den 6 juni korde en station pS Korsika (tyvarr 
har lappen med uppgifter kommit pS av- 
vagar, sri Bjorn).

Och till sist ringde SM3COL (IW) och 
berattade att han samma dag (6 juni) kl. 
16.33 GMT korde F8KB med 59/59 + 20 dB 
och att SM3AKW (IW) korde FOBET kl. 
16.43 GMT.

Kritiken frSn SM3BIU och SM6FHI torde 
statistiskt sett vara berattigad. Det har inte 
varit balans mellan olika vSgutbrednings- 
former. Jag vill darfor vadja till alia som kor 
VHF/UHF/SHF att rapportera olika sidor av 
verksamheten. Det gemensamma ansvaret 
for spaltens slutliga innehSII vilar pS spalt- 
redaktorerna och lasekretsen tillsammans. 
For egen del har jag sakert inte gjort allt som 
kan goras, men jag vill samtidigt vadja om att 
ni som har nSgot att bidra med ocksS gor er 
besvaret att skicka in det. SM5AGM
PROTESTER HAR OCH DAR

I Sverige vSndas man infor tanken pS att 
gS over frSn QTH-locatorn till en varldsom
fattande locator. I England vSndas man infor 
tanken pS att gS over frSn platsens namn till 
QTH-locatorn. NedanstSende insandare i 
den engelska amatorradiotidningen Radio 
Communication ger oss ett kanske vidare 
perspektiv pS locatorfrSgan.

vAgutbredning
F2-skiktet

En frSga som vi val alia stallt oss ar denna: 
Hur ISngt norrut i Europa finns det hopp om 
att transekvatoriell utbredning kan nS pS 144 
eller hogre frekvenser? I mitten av mars flyt- 
tades gransen ett gott stycke norrut dS 
PA1 ALM i Rotterdam (locator?) lyckades hd- 
ra ZS6DN pS 1441! Signalstyrkan var ett par 
dB over bruset och tiden var 1979-03-19 kl. 
1808—1810 GMT. AvstSndet i nord-sydlig 
riktning frSn PA til SM7 ar inte mer an 400 
km, varfor jag tillSter mej pSstS att under 
forutsattning att rapporten om PA1ALM ar 
riktig och under forutsattning att 144-aktivi- 
teten fortsatter att vaxa i sodra Afrika, sS 
kommer en dag det forsta QSO:t mellan 
SM7 och sodra Afrika pS 144 MHz att vara 
ettfaktum.

I QTC och pS kortvSgsbanden har under 
mSnga Sr gjorts galiande att man borde for- 
soka gS in for att anvanda mindre effekt vid 
amatorradiokommunikation. PS band dar 
QRM frSn andra amatdrer och ej brus utgor 
det framsta hindret for kommunikation ar 
detta en riktig uppmaning. Men pS sSdana 
band dar bristande signa Is tyrka ar den frams
ta begransningen borde uppmaningen sna- 
rast gS St andra hSIlet. En sS hog ERP (effek- 
tivt utstrSlad effekt) som mojligt ar vSrt 
framsta vapen i jakten pS nya vSgutbred- 
ningsformer och nya rekord. Den uppmaning 
jag vill rikta till landets VHF-, UHF- och SHF- 
amatorer ar darfor att skaffa utrustning for 
hogsta tillStna effekt och storsta mojliga an- 
tenn. Givetvis ocksS kansligast mojliga mot- 
tagare.

Tank pS att varje extra dB ar vard sin vikt i 
guld nar signalstyrkan ligger precis i bruset. 
Upptackter av typ transekvatoriell utbredning 
ar amatdrrorelsens framsta vapen infor vSg- 
langdskonferenser. Detta kan inte nog ofta 
upprepas: Genom vSrt antal, vSr spridning 
over varlden och genom vSrt brinnande in- 
tresse att offra hundratals timmar om Sret att 
vara igSng under dygnets alia timmar har vi 
ett synnerligen gynnsamt utgSngslage nar 
det galler att upptacka och utforska nya vSg- 
utbredningsformer. Anda sedan det geo- 
fysiska Sret i slutet pS 50-talet har den all
manna uppfattningen varit att den ovre 
gransfrekvensen for F2-skiktet ligger vid 
70 — 80 MHz. Att radioamatorer lyckats visa 
att frekvenser over 400 MHz kan anvandas 
(aven om reflektionsmekanismen inte ar ren 
scatter) ar naturiigtvis en stor overraskning 
som det finns all anledning att vidareutveck- 
la. Kanske just du blir forsta svensk som lyc- 
kas hora nSgon avfyrarnaZS6DN pS 144,129 
eller ZE2JV pS 144,118. Frekvensuppgifter 
pS 432 har jag annu inte lyckats fS.

SM5AGM

WHEN IS A SQUARE NOT A SQUARE?
The Editor 
Radio Communication
Sir - I am not a square. I do not live in a square l do not even live m a 
3D version of a square True, I can define my QTH by two lines on a 
map, or even by a set of co ordinates internationally agreed to represent 
a unique point (subject to the usual mathematical errors and presump 
tions, naturally I. This point has a name that can be found without resort 
to one of the many codes currently in fashion Even the GPO can find it. 

But perhaps I an compietety on the wrong t<aH Is it that the EEC has 
turned its attention to such matters, being the next most important item 
following recent reports concerning future legislation on lawn mower 
noise? No doubt some of our Continental associates wiN welcome with 
sighs of relief the knowledge that their future generations will not hove 
to bother about pronunciation of Feather stonhaugh, Culzean, 
MachyneWeth or Sgurr a'Ghreadaidh when they tour this country with 
their G5 licences.

No sir, I live in a county with a name, admittedly added to recently.

making it a double barrelled one. This area is defined by natural boun
daries and by sensible man made boundaries of long standing, which 
give it an interesting shape I had always hoped one day to be able to say 
I had talked to other amateurs in all the other interesting shapes and so 
claim, for instance, a Senior Award on 432MHz acknowledged to bq 
the most difficult of art.

The trouble is that art committees and collections of persons 
empowered to investigate anything a/ways think they must change 
things to show they have not been asleep.

NO SIR; PLEASE, if you must have this system, leave us our old new 
counties as well. We already have one system based on squares —the 
WAB award Is the RSGB jealous because it does not control this?

Ex 2576286, J P. Moore. BSc, CEng. FlChemE, G>KR, RAOTA. 
SO 981586 (YM70b). 

52° 13' 30' N, 2° 1 45" W, 150' asl 
2110gmt 17 1 1979. 

HWR.
PS They are not squares anyway, being figures of spherical geometry
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REGION 1 TESTEN VHF1979
Tidpunkt: 1979-09-01 kl 16.00 GMT - 

1979-09-02 kl 16.00 GMT.
Frekvenser: 144 — 146 MHz.
Sektioner: 1. Single operator som inte har 

nAgon hjalp under testen, som anvander 
egen station och antenn, men som fAr an- 
vanda vilket QTH som heist. 2. Alla andra 
stationer.

Modes: Al, A3a, A3j, F3 enligt region 1 
bandplanen.

Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 
+ QTH-lokator. Ex.:579001 IT60c.

Poang: 1 poang per kilometer.
Ovrigt: Varje station fAr kontaktas endast 

1 gAng. Aktiva repeatrar eller translatorer fAr 
ej anvandas. Foni QSO:n korda pA CW-delen 
(under 144.150) raknas ej och kan medfora 
diskvalifikation.

Loggar: Se nedan, poStstamplade senast 
14 dagar efter testen till SM/ DRV.
REGION 1 TESTEN UHFSHF 1979

Tidpunkt: 1979-10-06 kl 16.00 GMT - 
1979-10-07 kl 16.00 GMT.

Frekvenser: I respektive land tillAtna fre
kvenser over 432 M Hz.

Klasser/sektioner: Varje band raknas 
som en separat klass och varje klass indelas i 
foljande sektioner: 1. Single operator som in
te har nAgon hjalp under testen, som anvan
der egen station och antenn, men som fAr 
anvanda vilket QTH som heist. 2. Alla andra 
stationer.

Modes: Al, A3a, A3j, F3. Band over 1 GHz 
aven F2. Enligt region 1 bandplanen.

Testmeddelande: RS(T) + lopnummer 
+ QTH-lokator. Ex.: 579001 IT60c. Separata 
lopnummerserier for resp. band.

Poang: 1 poang per kilometer.
Ovrigt: Varje station fAr kontaktas endast 

1 gAng per band. Aktiva repeatrar och trans
latorer fAr ej anvandas. I denna test koras se
parata segrare for resp. band, men det koras 
aven en totalsegrare i varje sektion och vid 
poangsammanrakningen tillampas foljande 
bandmultiplikatorer: 432:x1, 1296:x5,
2400:x10, hogre band:x20.

Loggar: Spearata loggar for respektive
band, poststamplade senast 14 dagar efter 
testen, skickas till SMODRV. Utforande se 
nedan.

Loggarna for dessa tester skall vara av ty- 
pen SSA:s VHF-UHF loggblad och skall in- 
nehAlla foljande uppgifter: Datum/tid i 
GMT / motstationens anropssignal/sant
meddelande/mottaget meddelande/fre-
kvensband/mode/poang/en tom kolumn. 
PS det forsta loggbladet skall aven finnas 
uppgift om: Namn och adress for huvudope- 
ratdren/anropssignal/testsektion/multiope- 
rator (ja leler nej)/totalpoang/QTH-loka- 
tor/kort beskrivning av mottagare, sandare 
och antenn/dvriga operatorers anropnings- 
signaler. Forsta loggbladet skall ocksa inne- 
hAlla en forsakran om att testreglerna ohc de 
for ovrigt accepterade nationella och interna- 
tionella reglerna har foljts undertecknad av 
huvudoperatdren. Observera att det i UHF- 
SHF-testen skall vara separata loggar och 
lopnummerserier for resp. band.

Observera att den gamla indelningen i fas- 
ta och portable stationer ersatts av single 
och multioperator, dar alia gransfall mellan 
single och multioperator raknas som multi.

VHF-testloggar 
skall sandas till

SMODRV

SGB EUROPEAN METEOR SCATTER 
CONTEST RULES

1600 GMT on 11 August to 1600 GMT on 
12 August 1979. Covering 144 and 432 MHz 
bands. All entries and checklogs to VHF 
Contests Committee, c/o Mr. C. Sharpe, 
G2HIF, 20 Harcourt Road, Wantage, Berk
shire, OX12 7DQ, England. The following ge
neral rules, published in the January 1979 is
sue of Radio Communication, will apply: 1, 
2, 4b, 5a, 6a, 10a, 13-22.
Please read these rules carefylly
Cover and summary sheets and up to 10 log 
sheets can be obtained from the contest ad
judicator. If you are entering a contest it is 
only necessare to tick the bottom of the co
ver sheet (Form 427) and enclose an sae. All 
stationery is A4 size (30 by 21 cm); envelopes 
which require the sheets to be folded. Larger 
quantities of log sheets may be purchased 
from RSGB Publications (Sales).

1. Date and time: see individual contest 
details.

2. All entries must be sent to the adjudica
tor at the address given with rules for con
test.

4b. Sections: All classes of stations with 
no spearate sections.

5a. Locations: Entrants may not change 
the location of their stations during the con
test.

6a. Modes: Contacts may be made on all 
permitted modes.

10a. Repeat contacts: Only one scoring 
contact may be made with a given station on 
each band covered by the contest (ie call- 
ins that are fixed, /A,/P or/M, or the sa
me set of equipement used under a different 
callsign all count as one station). If a station 
that has moved location is contacted a se
cond time, only the higher scoring contact 
may be claimed. Serial numbers starts at 001 
and advance by one for each contact.

13. A station must operate within the 
terms of his/her licence.

14. A station may not engage in more than 
one contact concurrently.

15. Stations using telephony in the recog
nized cw sub-bands 70.025 — 70.15 MHz, 
144.0-144.15 MHz, 432.0 - 432.15 MHz and 
1296.0—1296.15 MHz, or transmitting on 
beacon frequencies, are liable to disqualifica
tion. Entrants should observe the provisions 
of the IARU/RSGB band plans.

16. Stations that persistently overmodula
te, radiate poor quality signals, or otherwize 
contravence the code of practice for vhf/uhf 
contest operation, are liable to disqualifica
tion or loss of points.

17. Special event callsigns (eg GB) may 
not be used.

18. Contacts made via repeater or man
made satellite will not count for points.

19. Proof of contact may be requried.
20. Entries: (a) All entries must be accom

panied by an RSGB vhf/uhf contest cover 
sheet (Form 427) for each band used. The 
cover sheet must be correctly made out and 
declaration signed. In multiband contests en
trants must also complete a multiband sum
mary sheet (Form 4422). (b) All entries must 
be portmarked not more than 15 days after 
the en of the contest, (c) All entries become 
the property of RSGB and will not beretur- 
ned. (d) Gross errors in log keeping render 
the entrant liable to disqualification.

21. Failure to comply with any of the rules 
given for a particular contest may result in 
disqualification.

22. The ruling of the Council of the RSGB 
shall be final in all cases of dispute.

Additional rules:
(a) All operators in teh British Isles must be 

members of the RSGB or have a member
ship application in progress.

(b) All contacts must be made via the me
teor scatter mode of propagation.

(c) On each band, the score will consist of 
the product of the number of stations, and 
QTH locator (big squares) worked. On 432 
MHz a multiplier of 15 will apply. The final 
score is the sum of the scores for the two 
bands.

(d) The contest exchange shall consist of: 
(i) both callsigns, (ii) a standard two figure 
M.S. report, (iii) the first two letters of the 
QTH locator, e.g. ZL.

(e) Conventional (I.A.R.U.) operation 
procedures will be used.

(f) Log keeping, entrants must keep their 
own logs in accordance with license requri- 
ments. The following information shall be re
corded on the contest log. (i) date and time 
of start of QSO. (ii)date and time of finish of 
QSO. (iii) callsign of station worked, (iv) re
port sent, (v) report and locator received. (vi) 
number of bursts and pings received, (vii) 
points and multiplier claimed.

(g) Contacts must take place directly upon 
the band in use, without recoruse to any ot
her communications medium. There is how
ever, no objection to sceduled contacts be
ing arranged.

SVARTILLSM6CEN
SM6CEN har i tvA insandare (QTC nr 4 och 

5) diskuterat VHF-spaltens behandling av 
tester under sjuttiotalet. SM5EJN och 
SMODRV har tidigare svarat for perioden 
1977 — 1070, och eftersom undertecknad 
haft hand om perioden 1970 — 1979 vill jag 
ocksA kommentera SM6CEN:s synpunkter.

SM6CEN pAstAr att det under sjuttiotalet 
pAgAtt en trend enligt vilken regionala och 
subregionala tester fAtt en alltmer styvmo- 
derlig behandling i spaten. Det anmarknings- 
varda enligt min mening ar dock att SM6CEN 
forst Ar 1979 hor av sig om detta. SM6CEN 
pAstAr visserligen att han redan i borjan av 
sjuttiotalet skulle ha tjatat om detta, men jag 
kan for egen del inte pAminna mig nAgot sA- 
dant. Fel och misstag har sakert begAtts, 
men det ar en fordel om dessa pApekas sA 
snart som mojligt.

Den utlosande faktorn tycks ha varit att in- 
bjudan till NRRL:s jultest och EDR:s mars- 
test uteblivit i QTC. Jag tycker dock att 
SM6CEN i forsta hand borde ha vant sej till 
NRRL och EDR med sina synpunkter. Givet- 
vis kan notiser tas med om forvantade tester, 
men dA ar risken stor att man aidrig fAr nAgra 
fler inbjudningar. Det ar samma sak som 
med testloggar. Om en testledare gAng pA 
gAng rattar felaktiga loggar kommer testdel- 
tagaren sej aid rig for med att Astadkomma 
forbattringar.

SM6CEN forester att information kan tas 
ur andra amatortidskrifter. Problemet ar 
bara det att nar tidningen kommer har deadli
ne for QTC redan passerat med ett par vec
tors marginal.

En liten detalj. Om landskampen SM — 
OH inte bdr vara med i testkalendern frAgar 
man sej varfor SM6CEN tagit med NRRL:s 
jultest. Inte heller denna ar sanktionerad som 
subregional test enligt IARU region 1.

Misstag har sakert begAtts, och det kanske 
storsta var att 1972 flytta SSA:s nordiska 
VHF-test till mitten av maj vilket gjorde att 
samordningen med kontinenten ej fungerade 
det Aret. Syftet var gott, namligen att minska 
overbelastningen av tester under forsta vec- 
kan i varje mAnad, men Atgarden blev inte 
popular i sodra Sverige dar man normalt kor 
ett stort antal QSO:n med kontinenten. I den 
mAn misstag gors ar QTC:s tesare valkomna 
med pApekanden, men hor av er sA snart 
som mojligt och inte A ratal efterAt.

SM5AGM
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1600-1600 
0000 - 2400 
1800 - 2300 
1800 - 2300 
0900-1100 
0000 - 2400 
1500-1800
1500-1800

Reg I Testen VHF 
LZ DX Contest 
Aktivitetstest VHF 
Aktivitetstest UHF 
MSnadstesten 80 m CW 
WAE FONI Contest 
SAC CW 
SAC FONI

September

Mined
Datum Tid i GMT Test

11
11-12
18-19

26

0900-1100
0000 - 2400 
1600-1600
0700-1100

Nya MSnadstesten FONI 
WAE CW Contest 
All Asian DX Contest CW 
SSA Portabeltest

Juli

8—

21-
21 —
28—

Aug

4 —

0900-1100 Nya MSnadstesten CW 1978:12
0000 - 2400 WAE FONI Contest 1979:6
0900-1100 Nya MSnadstesten CW 1978:12
0000 - 2400 HK-lnd. Contest CW/FONI
1500-1500 QRP Contest 1979:6
0800—1100 SCA-testen (OBS Testmeddelandet)

1978:6/7 
0000 - 2400 YV-lnd. Contest CW 1979:6

1800 - 2300 Aktivitetstest UHF
1800 - 2400
1800 - 2300

YODX Contest 
Aktivitetstest VHF

1978:12

1978:12

28-29

Oktober
2 1800 - 2300 
4 1800 - 2300

Aktivitetstest VHF 
Aktivitetstest UHF

Mined
datum Tid i GMT Test Regler Regtor

1978:12 
1979:6 
1979:5 
1979:4

1978:8 
1979:7 
1978:12 
1978:12 
1978:12 
1979:6

1979:7/8 
1979:7/8

1978:12
1978:12

REGLER FOR SAC TESTEN - SKANDI 
NAVISK DEL
1. MALSATTNING

Skandinaviska stationer skall kontakta sa 
manga stationer utanfor Skandmavien som 
mojligt Varje station far kontaktas en (1) 
g3ng p3 varje band och trafiksatt. I denna test 
raknas foljande omraden till skandmavien 
aven om de geografiskt sett inte tiHhor Skan 
dinavien:

LA LB/LG LJ JW JX
OH OF Ol OG OHO OJ0 OX 
OY OZ SM/SK/SL/SJ
2. TIDER

3:e resp 4 e hela helgen i September ma 
nad pa CW resp. FONI lordag kl 1500 GMT 
till sondagkl 1800 GMT.
3. FREKVENSER

CW
3505 3575
7005 7040

14010 14075
21010 21125
28010 28125

FONI
3600 3650
3700 3790
7050 7100

14150 14300
21200 21350’
28400 28700

4. ANROP
Skandinaviska stationer anropar CQ TEST 

(CW) och CQ CONTEST (FONI) medan Icke- 
skandinaver anropar CQ SAC (CW) och CQ 
SCANDINAVIA (FONI).

5. KLASSER
a) Single operator / All Bands
b) Single operator / Single Band
c) Multi operator Single Transmitter
d) Multi operator / Multi Transmitter 
Klasserna c) och d) ar all-bands klasser.
Klubbstationer raknas alltid till Multi-klas- 
serna oavsett antalet operatorer.
6. TESTMEDDELANDE

RS(T) + lopnummer som borjar med 001. 
Deltagare i klassen Multi poerator / Multi 
transmitter anvander separata serier p5 varje 
band.

7. POANG
Kontakter med stationer inom Europa ger 

2 poang och med stationer utanfor (DX) 3 
poang. OX-stationer raknar 2 poang for kon
takter med stationer i Nord-Amerika och 3 
poang med stationer i Europa och andra kon 
tinenter.
8. MULTIPLAR

En multipel erhSlles for varje kontaktat 
DXCC-land pa varje band.
9. SLUTPOANG

Summan av alia QSO-poang fran alia band 
multipliceras med summan av alia multipliers 
fr3n alia band vilket ger slutresultatet.
10. DIPLOM

De tre (3) basta deltagarna i all bandsklas 
serna (a, c och d) samt den baste i single 
bandklasserna erhSller ett SAC diplom.
11. LOGGAR

Loggarna skall innehalla foljande rubriker:
Datum och tid i GMT, Kord station, Sant och 
Mottaget testmeddelande, Multiplar och Po
ang.

Separata loggblad for varje band och trafik
satt ar onskvart. Tillsammans med test 
loggen skall medfolja ett sammanstallnmgs 
ark, som skall innehalla en sammanstallning 
och en utrakning av slutsumman fr^n alia 
band. Dessutom skall den innehalla en for 
sakran om att reglerna har efterfoljts.
12. STOPPDATUM

Loggarna skall vara poststamplade senast 
den 15:e oktober och sandas till EDR Contest 
manager SRAL Contest Manager 0H2QV Box 
306, SF-00101 Helsinki 10, Finland.

13. DISKVALIFIKATION
Att krava poang for forhdllandevis manga 

dublett QSO, felaktiga QSO eller multiplar ar 
tillracklig grund till diskvalifikation.
14. LANDSKAMP

Poangsummorna fran samtliga deltagare 
sammanraknas landsvis och utgor underlag 
for landskampen. Det lands forening, som 
darvidlag erhaller den hogsta poangsumman 
erhaller SCANDINAVIAN CUP under ett ar.

QSL INFORMATION
CZ6AZB via VE6AZB TR8RG via DA1CZ
FB8XV via F5VU TK5ITU via F5IN
FY7ITU via FY7AN VP1BC via W5QPX
HM0DO via DL1SS VQ9JJ via W5RU
J20BS via DK5ML VQ9MR via N5GU
J2/BS via WA3HUP VP2SAA via W4UG
JY8XG via OE6EEG WA7JRL/SU viaW8LZV
HV2V0 vbIOGPY A6EWI/T® via W6WX
K0AX/DU2 via WB4OSN YB/XB via JA1UT
D0WIO/DU2 vbK0WQ YT2D via YU2CDS
OD5LX vb SMOG MG ZD8RG via K8VIO
0D5MR via HB9ABV ZF1GC via VE4XN
OE6XG/A via WA3HUP Z05PX via W3HNK

TEST KALENDERN
MED TAVLINGSREGLER OCH RESULTAT

Spattredaktor

KjaN Nariich SMSCTQ 
Parkvagen 9 
546 00 KARLSBORG

MAnaditeiter

Utf Thorstensson SM0GNU 
Passvagen 10
170 10 EKERO
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SAC - SCANDINAVIAN TOP SCORES

SCANDINAVIAN CUP:
1. SRAL Finland: Logs Points
CW Single opr. 108 8.983.115
CW Multi/Single 19 5.160.188
CW Multi/Multi 5 2.872.243
Phone Single opr. 85 5.252.676
Phone Multi/Single 20 3.105.969
Phone Multi/Multi 2 497.407

Total 234 25.871.598

2. SSA Sweden:
CW Single opr. 93 6.308.177
CW Multi/Single 17 3.896.297
CW Multi/Multi 3 227.542
Phone Single opr. 78 3.363.716
Phone Multi/Single 10 1.498.756
Total 201 15.294.488

3. EDR Denmark:
CW Single opr. 39 2.668.180
CW Multi/Single 2 247.856
Phone Single opr. 46 1.494.290
Phone Multi/Single 7 304.310

Total 94 4.714.636

4. NRRL Norway:
CW Single opr. 19 998.993
CW Multi/Single 3 583.125
Phone Single opr. 30 476.521
Phone Multi/Single 3 30.758
Total 55 2.069.397

Resultat — CW

Sweden Single On.

1. SM3EVR 1439 165 3451 569415
2. SM2DMU 1140 148 2585 382580
3. SM3VE 1129 145 2604 377580
4. SMOCCE 1096 147 2446 359562
5. SM2DQS 1029 133 2434 323722
6. SM2HZQ 1052 122 2461 300242
7. SM5VB 948 126 2238 281988
8. SM0GMZ 939 115 2235 257025
9. SMOAQD 855 122 1998 243756

10. SM0GMG 671 131 1551 203181
11. SM6BZE 743 115 1653 190095
12. SM6CMU 711 106 1724 182744
13. SM2EKM 807 99 1743 172557
14. SM5DYC 586 103 1338 137814
15. SM0BDS 535 106 1211 128366
16. SM6DYK 600 87 1450 126150
17. SM6BXV 557 106 1178 124868
18..SM5FXF 566 100 1204 120400
19. SM3DNI 472 96 1112 106752
20. S*47MO 476 91 1005 91455
21. SM6AYM 429 86 1061 91246
22. SM0HTO 337 107 802 8581*
23. SM5BMB 402 82 944 77408
24. SM6CYZ 335 89 769 68441
25. SM3DXC 397 66 970 64020
26. SM6CUK 400 77 807 62139
27. SM3DXV 365 71 864 61344
28. SM7GJW 289 92 657 60444
29. SM5CSS 322 76 719 54644
30. SM5RE 349 72 740 53280
31. SM3BCS 237 88 560 49280
32. SM7FD0 281 71 592 42032
33. SM0GMJ 242 73 538 39274
34. SM7EFJ 215 64 498 31872
35. SM7CZL 234 62 499 30938
36. SM7D8M 210 64 469 30016
37. SM5E0H 221 62 461 28582
38. SM7FTK 216 62 448 27776
39. SM4AZD 172 60 354 21240
40. SM6FKF 166 58 360 20880
41. SM7FUE 149 62 319 19778
42. SM2DHG 171 47 371 17437
43. SM58AX 156 52 325 16900
44. SM2BFH 163 43 358 15394
45. SM6B0W 151 46 318 14628

Forts, nttsta nummer

0H6UM
SL0ZG 
0H2AA
OH SAC 
SK4BX
OH0AL 
0H1AA
OH7UE
OH 3 AM 
OH3EW

500.063
493.856
462.940
375.544
308.850
263.958
258.888
257.567
241.394
198.198

0H6UM 
0H6AC
SL0ZG 
0H3AG 
0H2AA 
SK4BX
OH IMA 
SM7EXE 
0H3EW

708.469
648.895
549.294
542.294
528.241
526.490
525.495 
520.047
471.471

SL0CB- 403.689

0H1IJ
0H6JW
0H1IG
SM3EVR 
0H1LW 
0H2EE 
0Z5KF
SM53NZ
SM5CSS
SM2DMU

485.625
471.988
451.022
411.714
404.991
385.612
358.408
349.083
334.290
316.848

0H6DX 
0H2BH
0H1XX
SM3EVR
0H6NU
0Z1L0 
0H3YI 
0H1TN 
SM2DMU
0H8PF

719.610
661.408
621.356
569.415
564.927
531.185
525.602
385.344
382.580
380.936

0H1AA 1.508.580
0H5AA 704.874
0H3NE 534.910
SL2ZYK 109.446
SK6EI 74.096

TOP FIVE: Multi/Multi

CW

TOP TEN: Single Opr.

Phone

TOP TEN: Single Opr. TOP TEN: Multi Opr. TOP TEN: Multi Opr.

PLAQUE-WINNERS:
CW:

Europe 'JA4HAL
Asia UW9AT 
Africa 5Z4CW 
North America N8II 
South America PY1DHG
Oceania KH6IJ

PHONE:
Europe 9H1EL 
Asia UL7MAR 
Africa SM2ALH/4U 
North America W9SS 
South America PY4KL 
Oceania VK6NE
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DX SPALTEN
Av med Diplomnytt
Kjell Neriich SM6CTQ 
Parkv*gen9
546 00 KARLSBORG

Bengt Hftgkvist, SM6DEC 
BMbttrsatigen 11 B
546 00 KARLSBORG

TH8JM Central African Republic aktiv p3 
14300 SSB, lyssna runt21z. QSL till Delta Dx 
Assn., Box 73, Metairie, Lousiana 70004, 
USA.

XW8 SM0AGD raknar med att f3 licens 
och bli QRV frSn Laos. QSL skall gS via 
SM3CXS, J. Svensson, Berghemsvagen 11 
S-86021, Sundsbruk. SAE + IRC.

SV8 PA0CRA har fStt 3V8-licens och kom- 
mer bli f litigt QRV i sommar.

5N2 K4OX/5N0 hors ofta p3 21.325 SSB. 
Han kommer att vara QRV under hela som- 
maren.

Manihiki ZL1ADI och ZL1AMO skall for- 
soka korra 40.000 QSO frSn Manihiki. Callet 
kommer att bli ZK1HI CW frekvenser kom
mer bli 003—010.

Aland OH2DP/OH/ kommer att vara QRV 
under juli mSnad. Frekvenser: 3505, 7005, 
14020, 21020, 28020 KHz. SSB: 3795, 7045, 
14195,21295, 28595 kHz.

Macao CR9Aj kommer att lamna Macao i 
juli och QSY:a till Portygal (CTIADP)

DX BULLETINER
DX News Sheet Geoff Watts 62, Belmore 

Rd. Norwich, England NR 7 /PU
DX press Central Bureau Veron, Postbox 

1166, 6801 BD Arnhem, Netherlands.
Long Island DX Bulletin (LIDXA) P.O. 

Box 173, Huntigton, NY 11743
Long Skip Canadian DX Association P.O. 

Box 717, Station "Q" Totonto, ON Canada 
M4T2N7.

DX-Nytt
Albania — SM3VE och SM4CNN medde- 

lar att de f5tt licens och tillstSnd att f3 kora 
frSn Albanien. Call kommer formodligen att 
bli ZA5A. Aktivitet mSnadsskiftet juni—juli.

A51PN hors sporadiskt QRV 14265 SSB
FW8 aktiverades av W9GW. QSL skall g3 

till W.Warden, 704 Meadowbrook Av, Bloo
mington, IN 47401 USA.

SV5JH varje lordag och sondag 13—15z 
14300 SSB. SV5 raknas som eget land for 
DXCC.

QSL-adresser
AH2C, via AH-Byr3n = KG6 ByrSn 
A4XGB, via G4CTQeller W2LIT 
CP5GK, Box 2659, Cochabamba
EE3ITU, via EA3AIN
EF2ITU, via EA2-byr3n
J3AAE, Box 183, St. Georges
J7DAY, Box 113, Reseau, Dominica 
K7CA/HC1, Paris 1107, Quito
KA6DC, PSC2, Box 11119, APO, San 

Fransisco, 96367
S2BTF, Box 108, Dacca, Bangla Desh 
TR8GM, Box 3511, Libreville
WD5AJE/SU, Sinau Field Mission, P.O. 

Box21, FPO, New York, N.Y. 09527
VS6CX, Box 541, Hon Kong
YV5AIE, Box 1254, Caracas.

dxnAt
THR Net varje sondag 14210 SSB 08z NC 

17RNH. French DX Info Net dagliigen 17z p3 
21170 MHz NCFY7AN.

C Q Magazine Awards
C Q Magazine har fr o m 79-06-01 hojt av- 

giften for sina diplom till 5 dollar eller 25 
IRCs. Som anledning uppger man okade 
portokostnader, loner och material.

DIPLOM SVERIGE
INFORMATION

Nykopings Sandareamatorer/NSA
diplomkommittG har tidigare beslutat att pre- 
miera kontakter for diplomet enligt regler 
Stergivna i SSA QTC nr 6/79. Har foljer 
kompletteringar:

CW-fatet. For att ytterligare stimulera 
intresset for telegrafiaktiviteter har kommit- 
tdn beslutat att gratis tilldela diplom SVERI
GE CW-fatet i silver till de tre forsta 
sandaramatorerna, som haft tvfivagsCW- 
kontakter med

1) minst 50 forsamlingar i Norrlands- 
regionen och

2) minst 100 forsamlingar i Svealands- 
regionen samt

3) minst 200 forsamlingar i Gotalands- 
regionen

d v s CW-kontakter med sammanlagt mini
mum enligt ovan 350 forsamlingar i hela ri- 
ket. Kontakterna mSste verifieras i separat 
RECOrD BOOK for CW-diplomet granskad 
och godkand av NSA-diplom-manager. CW- 
premien galler for kontakter f o m 15 juli 
1979.

Mobil-fatet. KommittGn har inte funnit 
det mojligt att konstruera speciella regler for 
diplom SVERIGE "mobil-fatet" att galla for 
amatorer i SM2 och SM3-distrikten, dar for- 
samlingstatheten ar I3g och for Got- 
land/SM1, dar antalet forsamlingar ar mind- 
rean 100.

Diplom SVERIGE fatet i silver ar emellertid 
en premie vid sidan om diplomet. Kommittdn 
har darfor beslutat, att aven utdela fatet nar 
sarskilda skal foreligger. Premieringen av- 
ser sjalvfallet aktiviteter inom ramen for dip
lom SVERIGE verksamheten.

Diplomansokan. SommaruppehSII for 
diplomansokan gors perioden 15 junu —1 
aug. 1979.

SM5AQB/Klas
NSA Diplommanager

QSL-NYTT

QSL Kort har denna mSnaden anlant frSn 
3B8CF, 345DQ, VK0JC, 3V8BZ, 8Q7AD, 
VK9XW, VK9NI.

j V Africa f
Bouvet Isl

' 3Y5DQ
/ To:..

/ MHz Year I Date j UTC j AS '
rtBouvet 2 .'a, 5' / J

There S Winsnes. B.speveien 30B
1 1347HOSLE
1 NORWAY 73 de LA5DQ

JbQU**" Maua Lan<f\s

RADIOTRAFIKPROGNOS
AktuHi priqi»<»s Sanmaren 1979 SM5BKZ
Solflackstal 145

Riktning
lid. GM’ Max S i>a Iwnd

00 03 03 06 06 09 09 12 12 15 15 18 18 21 21 24 10 15 20 40 80

JA

VU 

VK (kortl 

VK (langtl 

MP4 

EL

2S.

W2 

W6

F (Paris'

P>

OA

KH6 ikon'

KH6 lldngt!

Huvudtabeiier
Hogra tabeiier
Signal brus i

05500 O54OO r>500 06600 06720 06850 06963 05641 07 09 20 21 21

07951 47800 56600 56600 47850 58962 47994 27974 07 17 20 18 16

06100 36000 36200 16600 05810 04931 02952 05500 06 11 20 19 19

07810 06942 06710 05300 03100 00000 02300 08600 22 22 06 04 06

07952 59810 49700 39700 29800 48941 38983 17983 09 15 20 20 20

07997 07951 28800 37600 37600 36700 28935 17997 18 07 03 03 03

00286 00240 27400 27100 27300 36600 06972 00374 17 17 19 03 03

01984 00961 00820 02600 03500 03600 02700 01931 19 17 04 03 03

00900 00930 00920 00700 00600 C24OO 02600 02800 19 19 04 04 04

00899 02987 02 -72 02960 02972 02983 02597 00899 19 19 07 07 02

.03983 01951 02600 26200 25100 26300 27611 06063 13 20 03 03 03

03974 02951 06910 17400 25100 36200 37400 16920 19 10 04 03 03

01200 01400 01600 01500 01200 03100 03000 01100 19 19 07 06 06

19910 19941 02100 01100 00300 23810 49800 39700 20 04 06 04 04

Forvantat S meterutslag pa 10 15 20 40 80 mb vid varje trettmmarsmterva"
T.dpunkt for krafvgaste signaistyrka for aktueiit band 
meter
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21548 1654 318
560 1553 303
573 1648 316
580 0612 157
593 0706 171
611 1735 328
623 1635 313
636 1729 327
648 1628 312
661 1723 325
668 0647 166
681 0742 180
698 1616 308
711 1710 322
723 1609 307
736 1704 320
748 1603 305
756 0722 175
768 0622 160
786 1651 317
798 1550 302
811 1644 316
824 1739 329
836 1638 314
844 0758 184
856 0657 169
874 1756 326
886 1625 311
899 1720 325
911 1619 310
924 1713 323

21931 0638 164
944 0732 178
961 1606 306
974 1700 320
986 1600 305

22000 1849 347
006 0619 160
019 0713 173
036 1547 302
049 1641 315
062 1736 329
074 1635 314
087 1729 327
099 1628 312
107 0748 182

Dag
20 juli
21
22

1732 327 7002 1613 288
0657 168 010 0559 134
0751 182 024 0604 135
1625 310 044 1628 292
1719 324 058 1634 293
1619 309 072 1639 294
1713 322 086 1644 296
1612 307 100 1649 297
0732 177 108 0635 143
0631 162

01a
122
142

0640
1705

145
301l/UU

1600 304 156 1710 302
1715
1720 
1725 
0711
0716 
1558 
1603
1608
1613
1618
0604 
0609
1634
1639
1644 
1649
1654 
0640 
0645
1710
1715
1720
1542
1547 
0716 
0722 
1603
1608
1613
1618
1624
0609 
0615
1639
1644
1649
1655 
0640
0646
1710
1715
1537
1542
1548
1553 
0538

A MS AT Lennart Arndtsson SM5CJF 
Malmvagen 15
191 61 SOLLENTUNA

Ekvatorpassagetider

OSCAR7 OSCAR 8

7170
184 
198 
206 
220 
239 
253 
267 
281
295 
303 
317 
337 
351
365 
379 
393
401
415 
435
449
463 
476 
490
499
513
532 
546
560
574 
582

OSCAR 7
Mod A 145,85-145,95 in

29,4 - 29,5 ut
29,502 beacon

Mod B 432,125-432,175 in
145,975-145,925 ut 
145,975 beacon

Omloppstid juli: 114,944814 min. 
Ekvatorforskjutn.: 28,737668°/varv

OSCAR8
Mod A 145,85-145,95 in

29,4 - 29,5 ut
29,400 beacon

Mod J 145,9-146,0
435,2 - 435,1 ut 
435,090 beacon

Omloppstid juli: 103,226293 min 
Ekvatorforskjutn.: 25,807744°/varv

Mdndagar skall QRP, d v s mindre an 10 
W ERP anvandas. Onsdagar ar reserverade 
for speciella experiment. Normalt skall 0—7 
g5 i mod A under vardagar och mod J lor- 
och sondagar men avsteg kan fdrekomma. 
0—7 har fortfarande batteriproblem men d3 
den lyder kommandon beordras den till mod 
A.

CJF

NYA SATELLITER

U.K.E.S.S. (United Kingdom. 
Experimental Scientific Satellite)

PA Surreyuniversitetet utanfor London 
finns en grupp radioamatdrer och likasin- 
nade, som under nAgra Ars tid forsett Oscars- 
satelliterna med tusentals kommandon och 
pA sA satt sakerstallt deras funktion. Nu pla
nerar gruppen att bygga en ny typ av ama- 
torradiosatellit, vilken skall utrustas med 
instrument for insamling och dverforing av bl 
a jonosfardata. Dessa data kan sedan anvan
das av radioamatdrer for studier av jono- 
sfarens inverkan pA vAgutbredningen. Bland 
de planerade experimenten finns magneto
meter, vAgutbredning pA 20—15—10 m ban- 
den, fyrar pA 10 och 24 GHz, ytterligare fyrar 
med "codestore'', SSTV for molnbilder etc. 
NAgon speciell transponder ar inte planerad, 
men redan 1975 diskuterades en 15 till 10 m 
transponder. Eventuellt kan vissa utbild- 
ningsinstitutioner ges mojlighet att utnyttja 
satelliten for praktiska experiment.

Satelliten kommer att gA i en cirkular bana 
pA 900 km hojd, vilket ger en omloppstid pA 
103 min. Banan kommer att gA over polerna, 
och uppsandningen ar preliminart bestamd 
till borjanav 1981.

Projektet leds av Martin, G3YJO och ar 
kostnadsberaknat till 150.000 pund. Ett t iota I 
engelska firmor och institutioner stoder proj
ektet med pengar och materiel.

SYNCART Synchronous Ama
teur Radio T ransponder

I Canada arbetar ett trettiotal amatorer pA 
att bygga en satellit som beraknas bli upp- 
sand i en geostationar bana under 1980 — 
1981. SYNCART kommer att tacka Nord- 
och Sydamerika och blir tyvarr ej horbar i 
Sverige. Transpondern fAr en bandbredd av 
100 kHz med utfrekvensen centrerad 
omkring 435,6 MHz och infrekvenser 
omkring 145,6 och 1297,6 MHz speciellt for 
nodtrafik.

RS 3
Inga konkreta nyheter men vissa delar lar 

vara under utveckling. En nyhet blir en 
inkopplingsbar dampsats pA mottagaren av- 
sedd att anvandas nar satelliten passerar 
over Vasteuropa. Detta for att eliminera vissa 
notoriska QRO-stationers entragna forsok att 
branna upp HF-steget i transponderns mot- 
tagardel.

Bana och tidpunkt for uppsandningen ar 
okanda men enligt radioamatdrer i Sovjet- 
unionen kan uppsandningen xomma att ske 
under den narmaste tiden, d v s frAn idag till 
nAgra Ar in pA 1980-talet.

PHASE III
Datum for uppsandningen av Phase III ar 

nu bestamt till 5 mars 1980 om inget oforut- 
sett intraffar.

AndersDZL
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s~
Beredskap — dvningstrafik — Public Service

SM7ASQs utmarkta artikel om nattrafik i 
nr 5 fortjanar en appl3d utover den Arne tick 
p3 Halsingborgmotet. Jag vill har garna 
komma med en komplettering. Ett ledarstick 
i QST, som forutom att vara ARRLs organ 
aven representerar IARU, dec 1975 under ru- 
briken "It seems to us. . ." betitlat Message 
traffic restrictions: "The Federal Communi
cations Commission har nu utgett Report 
and Order Docket 19245. Den skapar en helt 
ny atmosfar vid v3r hantering av meddelan- 
den fdrtredje part.

Mycket litet namndes om amatorradions 
trafikhantering i v3ra regler fore 1928. AndS 
hade amatdrerna sedan lange relaat tredje- 
partsmeddelanden — utan hansyn till inne- 
hSIlet — som en naturlig rattighet. Det for- 
stSs, ARRL formades just p3 begreppet om 
ett organiserat relatrafiksystem.

Tillbaka till 1928. Under dessa arofulla ly- 
sande dagar nar de kompletta amatorreg- 
lerna symdes p3 en sida, kom den gamla Fe
deral Radio Commission med ett hapnads- 
vackande nytt spr3k. Detta fornekade ama- 
torernas ratt att sanda underhSllnings- 
program, ett drag som fick allmant god- 
kannande. Men det fdrbjdd ocks3 hantering 
av all kommersiell korrespondens per radio. 
Det sistnamnda orsakade Stskillig oro, om 
vilken inverkan det kunde ha p3 v3ra trafik- 
procedurer. ARRL verkade dock ofortrutet. 
Efter n3gra mSnaders diskussion och debatt 
utgav ingen mindre an kommissionens Gene
ral Counsel ett tresidigt memorandum, som i 
kristallklart sprSk sammanfattade foljande: 
"Sett b3de som en forfattningsenlig 
konstruktion och som en vettig allman policy 
framgSr det att forbjuda amatorstationerna 
att utfora n3gon som heist form av 
"kommersiell korrespondens” bdr tolkas till 
att varje amator radiooperator kan sanda el- 
ler overlamna fr3n vilken som heist amator- 
station ett meddelande av vilket slag det vara 
m3nde — oavsett kalian eller textinnehSllet, 
forutsatt att inget vinningssyfte foreligger."

Detta uttalande ar principen under vilken 
vi amatorer fortsatt att organisera och driva 
trafiknat och trafiksystem under fyra Srtion- 
den. Anda m3 let var — och ar — helt en- 
kelt traning i trafikhantering i huvudsak 
for att i handelse av beredskap vi ar batt- 
re situerade att utfora allmannyttiga 
(kursiverat av spaltred). Vi accepterar s3dana 
projekt som sambandstrafik for t ex parader 
och biltavlingar m.m. De ar angenama upp- 
gifter och en nodvandig metod for att h3lla 
en intresserad och sammansvetsad 
kommunikationsgrupp i konstant beredskap. 
Inneh3llet i meddelandena var inte det allra 
viktigaste. Amatdrerna onskade endast 
material for sin trafikkvarn uteslutande for 
ovningsandam3l.

Men for en tid sedan signalerade man halt. 
Den 30 3r gamla frasen "no for its use" i 
amatdrbestammelserna fdrbjdd i sjalva ver- 
ket amatorernas tredjepartstrafik, dekre- 
terade kommissionens advokater. S3lunda 
var (utom vid EMERGENCY) kommunika- 
tionerfor biltavlingar och parader m.m. olag- 
liga. De fyra "odesmattade orden" tillkom 
ironiskt nog p3 ARRLs inrtiativ 3r 1938 for ett 
helt annat andam3l. Det spelade ingen roll 
att vi utfort dessa ting helt oppet under m3n- 
ga 3r och redovisat dem i QST. Ej heller att 
hogt uppsatt folk i kommissionen allmant be- 
romt amatdrerna for just dessa aktiviteter.

Dessa tjanster var, till v3r stora och plotsliga 
forvSning, stridande mot reglementet.

Emellertid agerade kommissionen snabbt 
for att forsakra amatdrerna p3 sin tro i 
onskvardheten av vissa av aktiviteterna och 
onskade andra reglernaforatttillSta dem.

Benamningen Nattrafik har nu utgStt och 
ersatts med "Traffic", som ar den gangse 
beteckningen for dvningstrafik — QSP — av 
i huvudsak standard amatorradiomedde- 
landen d v s radiogram. Atminstone en 
beteckning som brukas i den betydelsen av 
de som sysslar med trafikhantering — traffic 
handling.

Inom SCAG har vi sysslat med traffic i 
nastan tre 3r och darmed skaffat oss b3de 
det teoretiska sSval som det praktiska under- 
laget for systematisk trafikbehandling. M3I- 
sattningen har efterhand blivrt klar och situa- 
tionen synes nu ha mognat s3 pass att vi kan 
namna den. Jag lamnade sekreterarposten 
for SCAG helt nyligen for att just I3ta 
erfarenheterna for strikta trafiknat (traffic 
nets) tas over av s3dana enheter och system 
som Svenska Amatorradionatet och Scandi
navian Traffic System/SCANTRAF. De har 
b3da trafiknaten kom till som en tankt kon
struktion under hosten 1978 och avses att 
etableras hosten 1979. Om man jamfor med 
ARRL National Traffic System/NTS s3 har vi 
ett ofantligt mycket enklare system, som all
deles riktigt passar v3rt mindre omrSde och 
knappa resurser battre. NTS har 1) tre stora 
overlappande area nets (EAN-CAN-PAN d v 
s East Area Net. Central Area Net och Pacific 
Area Net), vidare 12 regionala nets samt ett 
otal s. k. "section nets" som tacker mindre 
stater eller del av en stat. Man har trafiken 
uppdelad p3 dessa tre nivSer for att systema
tise forflytta den fr3n ostkusten — till vast- 
kusten och vice versa med upp till fem tim- 
mars tidskillnad. NSgonstans mellan 5000 — 
10 000 amatorer debar i NTS och bildar en- 
ligt ARRLs egna ord "the most tightest 
organisation" inom sig. Hog trafikdisciplin, 
alia ar beroende av alia och darmed samman- 
hangadefint kamratskap — markval — inget 
trastuggande under sessionen, desto mer fo
re eller efter.

Med ETT trafiknat per kvall uppn3r vi un
der normala condx och normal trafikvolym 
hyfsad tackning p3 CW p3 kvallarna p3 80 m 
av hela Skandinavien. Det ar klart, ibland 
f3r vi relaa under sjalva sessionen (QNB) for 
att QTC-et (radiogrammet) ska hamna i ratt 
riktning. Fr3n detta enkla stadium kan vi byg- 
ga ut systemet inte minst med skandinavisk 
samverkan. Men jag tror att f3 fdrbindelse- 
operatorer till lokala intag och utslapp blir den 
svSraste frSgan. Har lampar sig lokaftrafik- 
naten utmarkt p3 bSde 2 m FM (simplex och 
repeater) s3val som 10 m SSB eller FM hoga 
delen. Vi har en handfull "traffickers" p3 
CW, som ar villiga att p3 KV 80 m i host stalla 
upp for SAR-NET/Svenska Amatorradio- 
natet som i sin tur ar amnat att ing3 i 
SCANTRAF som en svensk trafikdivision. 
Nar dvriga Norden p3 allvar kommer ig3ng 
med traffic, d3 ar allts3 verksamheten for- 
beredd. Varje skandinaviskt land staller upp 
och hjalper till att QSPa fram meddelandena 
aven om det inte ar adresserat till hemlandet. 
P3 CW har vi inga dialektsvSrigheter. Vidare 
ar inte frekvensspektrat n3got lands speciella

egendom utan har passar b3de forberedelser 
och kommande samarbete in tills att alia bi- 
tarna i trafikpuzzlet hamnat p3 plats.

Traffic har tre branscher, som visades i 
blockschemat i QTC nr 6. Avsikten ar att p3- 
visa och understryka sammanhanget i trafik- 
ovningarna.

- - Slut citat p3 ledarsticket. Defini- 
tionen p3 dagens amatorradiotrafik i USA:s 
forfattningssamling lyder: "Icke-kommersiell 
radiokommunikation av eller mellan amator- 
radiostationer enbart av personligt intresse 
och utan vinningssyfte." Den regeln galler 
ger karaktar 3t inrikestrafiken. For utrikes- 
trafik tillampas Artikel 41 i Radio Regu
lations, Geneve. Amatorradion har f3tt kam- 
pa fdr sina rattigheter och inte minst ovan- 
stSende visar, att man m3ste vara p3 sin 
vakt. Sjalvtillracklighet leder till fdrfall.

Darmed antar jag, att vi har bakgrunden 
ganska klar kring "TRAFFIC" eller radio
grammen och deras hantering. I USA finns 
det 600 trafiknat enligt 1979 Srs "Natkata- 
log" fr3n 160 m ned till 2 m (USA amatdrerna 
har ocks3 220 MHz) i ett 26-sidigt A4-hafte. 
Fdr Traffickers finns det 32-sidiga A5-haftet 
"Public Service Communications" och ett 
annat 36-sidigt A5-hafte "Operating an Ama
teur Radio Station". Den forsta publika- 
tionen gratis, den andra forfemtio cents.

Public Service. Arne/SM5DIH over- 
sande en beskrivning och fotomontage av 
Vasterds Radioklubb radiosamband kring 
riksfinalen. Jag tycker att materia let for- 
svarar sin plats som en sarskild artikel, varvid 
v3r arade huvudred. f3r bestamma nr och 
plats.

Enligt uppgifter i SSA-bulletinen planerar 
ett antal lokalklubbar Public Service-insatser 
nu i sommar och TRAFFIC-spalten hoppas f3 
bidrag/rapporter om dessa insatser, garna 
med fotos.

Jag amnar ocks3 foresl3 att inratta en
Public Service Award (PSA), som ett er- 
kannande fdr utmarkta insatser vid bered- 
skapstrafik som rapporterats in till SSA QTC. 
ARRL har PSA fdr "recognition of outstan
ding emergency communications". DET tyc
ker TRAFFIC-spalten ar en bra sak att ta ef
ter!

SM5TK/Frasse

F M Nodtrafik
V3ra FM-repeatrar ar utomordentligt an- 

vandbara for nodtrafik eller vid begaran om 
hjalp i nodsituationer, d3 de ordinarie forbin- 
delserna inte ar 3tkomliga eller ar obrukbara 
for att n3 90 000 eller "SOS Alarmering"

Var och en av oss sandaramatorer m3ste 
besinna sitt ansvar, enligt gallande nationella 
och internationella bestammelser fdr amator- 
radion, att d3 nodtrafik intraffar ocks3 vara 
beredd att assistera.

Repeatrarna ar aven mojliga att avlyssnas 
av utomst3ende. Bristande handlag eller no- 
chalerande av nodanrop kan uppmarksam- 
mas av massmedia och riva ner modosamt 
forvarvad PR for amatorradion. Dessutom 
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QTH-karta, atoriek 110 x86 cm 
Prefixkarta 100x90 cm

OTC-nAI 10:25
NAImedanrop 20: —
NAIstoppar 5:15
Satt in beloppet pA postgiro nr 5 22 77 - 1. No- 
tera bestallningen pA baksidan av talongen. 
Vid postforskott tillkommer extra avgifter. 
OBSI Ver god ange av. signal pA talonganl

SSA medlemsnAI 15:40
QSL-mArken, i kartor om 100 st 10: —
Bildekal 10: —

Fdr modlommar
Blazermarke SSA, 10 cm hogt, 5 cm brett, 

blA botten och vit ant.krets 20.50
SSA-dekal (avdragsbild) 5,5 cm hogt,

2,5 cem brett, 5 st 5:70

angiv smala eller breda 
QTC-parm, A4-format

10: —
22: —

QTC-parm (A5)

SSA-duk, 39 x 39 cm i fem farger 7:60
Teleprinterrullar, vid hamtning 8:50
Vid postbefordran tillkommer

paketfrakten.

Te8tloggblad i 20-satser 5:15
VHF-loggblad i20-satser 5:15
CPR-loggblad i 20-satser 5:15
Registerkort i 500-buntar 19:-
Telegrafinyckel 175:-

Storcirkelkarta, fArglagd 62 x 52 cm 17: — 
Storcirkelkarta, svartvrt46 x 34 cm 6:15

QTH-karta, storiek 28x30 cm 4:10
DXCC-lbta 2:60

Televerkets forfattningssamling
B:29, utdrag ur intemationella 
telekonventionen 1: —

Loggbok, A4-format 18: —
Televerkets forfattningssamling,

Q-forkortningar 3:25
BestAmmelser for amatorradio-

verksamheten, B:90 6:15

av Stratis Karamanolis, pA tyska 39:50
ARRL:s Handbook 90:-
VHF Manual 40:-
Hints & Kinks 40:-
Ham's Interpreter, 10sprAk 20: —
Diplombok 15:-
Loggbok, A5-format 7:75

PR IS LIST A
Grundlaggande Amatdrradioteknik 30: —
OSCAR Amateurfund-Satelliten,

Poetgironr 5 22 77 -1 
Tetofon 08-64 40 06

Forsaljningsdetaljen
SSA, Ostmaricsgatan 43

123 42FARSTA

kan det ocksA ses som en inkompetensfor- 
klaring och har hoppas beredskapsverksam- 
heten att kunna ge "rAg i ryggen". AndA kan 
insatsen vara sA enkel som att ta kontakt 
med och relaa nodtrafiken till 90 000.

Blir man avbruten i sin amatortrafik med 
begaran om hjalp finnns det fA mojligheter 
att slA dovorat till (pga egen osakerhet "hur 
gor jag nu?") utan att man sedan fAr rykte 
om sig for nonchalans i ett mycket allvarligt 
sammanhang. Det brukar alltid finnas lyssna- 
re pA kanalen och forr eller senare sprids in
formation om just sAdana har incidenter. 

-TK

SK5RKN
i Eskilstuna, SRU 10, 433,250 MHz—

437,850 MHz ar Ater i drift. Uteffekt 10 W. 
Toncall 1750 Hz. Ant. 4 + 4 dipoler. CW- 
identitet under konstruktionen.

Eskilstuna Sandaramatorer

ma®?
Svenska Amatorradionatet

Dehagarlista. Under SSA Arsmote 1979 
fanns listor utlagda for dem som var intresse- 
rade av Svenska Amatorradiona- 
tet/SARNET. Foljande sandaramatorer an- 
malde sig med angivande av tillganglig KV 
och/eller VHF-utrustning: -HJV Lidingo, 
-HEB, Farsta, -GXZ Handen och -IIB Handen 
samt -DLT i Sunne, -IB VasterAs, och -ASE 
Taby och -CUF i Goteborg. De fiesta pA lis- 
tan angav aven intresse for en beredskaps- 
kAr. DU kan aven anmala dig till Svenska 
Amatorradionatet, Box 13, 150 13 Trosa. 
Meddela om du har utrustning for KV: CW- 
SSB-RTTY och VHF: FM-CW-SSB-RTTY, 
intresse for beredskapskAr och namn, call 
och adress.

SARNATET startar i host. Valkommen. 
SM5TK/Frasse

Ovningstrafik — Public Ser
vice — Beredskapstrafik — 
Radiogramservice

Artikeln "Nattrafik — ett jippo — eller 
vad???" i QTC 5/79 av SM7ASQ innehAller 
en intressant tillbakablick pA nat- och rela- 
trafikens historia inom amatorradion. En sA- 
dan referensram ar alltid nyttig for forstAel- 
sen av en "ny" utveckling inom ett verksam- 
hetsomrAde och skule ha tjanat srtt syfte i 
QTC redan for ett par Ar sedan. Fungerande 
trafiksystem for QSP (vidarebefordran) av 
formella meddela nden i service- och nod- 
sammanhang ar ett nytt begrepp i nordisk 
amatorradio, och deras framtida utveckling 
fAr sannolikt betydelse for allmanhetens och 
myndigheters bedomning av vAr hobby sA- 
som samhallsnyttig eller ej.
DA amnet roner okat intresse i amatdr- 
kretsar vill jag med anledning av ovan namn- 
da artikel gora nAgra tillrattalagganden 
betraffande det aktuella laget har i SM. Med
an -ASQs historiska perspektiv pA nat- 
trafiken vittnar om god pAlasning, ar emel- 
lertid hans beskrivning av nulaget desto mera 
ofullstandigt. -ASQ, som relativt nyligen 
dykt upp i nattrafiksammanhang, tycks inte 

riktigt kanna till omfattningen av det for- 
beredelsearbete som under ett par Ar pAgAtt 
just i syfte att mojliggora ett val fungerande 
utbyggt kommunikationssystem for relatrafik 
pA vAra breddgrader. SAIedes har under 
SC AGs forre ordf. och sekr. i sjalva verket 
grunden lagts for ett sAdant system, detta 
darigenom att under en langre tid rutiner och 
tekniker for formell nattrafik (enl. ARRL och 
darmed internationell standardmodell) i otali- 
ga praktiska ovningar pA banden utformats 
och finslipats, sA att man i dag har en kader 
av rutinerade natoperatdrer pA sAval foni 
som CW, vilka genom sin erfarenhet och 
villighet att stalla upp kan bilda en stomme 
vid expansionen till ett storre trafiksystem. 
Dessa OPS kan darvid ocksA fungera som ut- 
bildningsrAdgivare vid den nyrekrytering som 
sA smAningom kan forutses. En sAdan, ska vi 
kalla den "fas 1" av ovning, utprovning och 
inkoming av ett for oss helt nytt trafiksatt ar 
en nodvandig forutsattning for den "fas 2" 
av uppbyggnad av ett storre trafiksystem 
med nod- och servicefunktioner som -ASQ 
efterlyser. Det har val darfor varit naturligt, 
att informationen i samband med "fas 1" 
fokuserats pA de tekniska aspekterna av nat- 
och QSP-trafiken. Denna information har in- 
nehAllit en rad nya foreteelser, sAsom QN- 
forkortningar, radiogramuppstallningar och 
trafikregler, och det ar fulit forstAeligt att det
ta hos nAgra uppfattas som "virrigt" och 
"krAngligt". Detta beror till stor del pA att det 
man informerat om de facto har relativt hog 
komplexitetsgrad och alltsA av lasaren ford
rar ett visst mAtt av tid, eftertanke och ev. 
inlarning. Utan sAdan information (och det 
bakomliggande inrtiativet) skulle vi emellertid 
idag inte ha ett nat av val inkorda trafikvagar 
med kapacitet for regelbunden relatrafik over 
hela SM, OZ och DL. (Att inrtiativtagarna in
te skulle ha haft det stdrsta perspektivet pA 
verksamheten och dess mAlsattning ar rent 
nonsens. Tvartom har, sAvitt jag forstAr, just 
detta storre perspektiv varit det barande vid 
det tidskravande praktiska arbetet i "fas 1". 
Att sedan upplevelsen och utovandet av smi- 
digt flytande tat radiotrafik i sig for mAnga ar 
synnerligen givande ar ett faktum som ej ska 
bortses frAn. I denna bemarkelse finns for- 
visso "sjalvandamAI", kort sagt det ar kul, 
liksom sA mycket annt inom amatorradion!)

I dag, nar "fas 1" avslutats (och -ASQ blrvrt 
intresserad av nattrafik), ligger ocksA ett ut- 
kast till organisationsplan for "fas 2" klart 
(SCANTRAF = Scandinavian Traffic Sys
tem, med det svenska S AR NET, Svenska 
Amatorradionatet), och kontakt har hela ti- 
den pAgAtt med SSAs utbildningsfunktionar 
SM7JP via SM5TK/SARNET Traffic Mana
ger. Initiativtagarnas propoer till sAval SSA 
som andra instanser kan nu framforas med 
okad tyngd och med en realistisk bakgrund, 
tack vare erfarenheterna frAn det omfattande
praktiska radioarbete som under de senaste 
Aren av amatdrer i SM och OZ lagts ned pA 
den inledandefasen.

Forhoppningsvis kommer aven i fortsatt- 
ningen info i amnet att lamnas i QTC (t. ex 
Traffic-spalten), och dA inte minst angAende 
de pA detta stadium sA aktuella orga- 
cisations- och mAlsattningsfrAgorna.

73 SM7GWF/Holger
"Trafficker"

Missa inte 
Bjomotraffen

31 aug, 1 o.2 sept.
Ytterligare en pAminnelser om traffen och 

dess aktiviteter! Kora radio, intressanta fore
drag, utstallningar, SM5distriktsmdte, RPO, 
forsaljning av surplus m m. Hartill lampliga 
aktiviteter for "blomma och barn" t ex knyt- 
kalas med dans till levande musik.

Alla upplysningar om inkvartering och 
bokning finns i QTC nr 5/79 eller skriv till 
VasterAs Radioklubb, Box 213, 721 06 Vaste
rAs eller kontakta -ATW, -ERP eller -HSE.

Loften om vackert vader har erhAllits frAn 
vanligtvis valunderrattat hAll. Hjartligt val- 
komna till Bjomon halsar

VRK-ganget gm -DIH

SM2-hdstmeeting
i LuleA

den 6 oktober 1979

Mer harom i nr 9

QTC 7/8:1979 271



Frfin distrikt och klubbar

samband under 70:iaden

I tavlingsexpeditionen dirigerade SM5ATW Anders hela operationen, har med hjalp av 
SM5HDL Janne. Foto: SM5-6440.

SK7 CQ — Landskrona 
Sandare Amatdrer

Den 14 mars 1979 blev ett smAtt historiskt 
datum, for att anda sedan 40-talet har Lands
krona varit utan nAgon forening for sandare- 
amatdrer, men just denna dagen den 14/3 
-79 bildades LSA vid ett mote hemma hos 
SM7FIH Goran Billsten.

Klubbens bildare ar heft overvaldigade 
over den goda medlemstillstromningen som 
redan i maj mAnad -79 ar uppe i 20 stycken 
betalande medlemmar, detta bevisar att ett 
behov fanns for en klubb i Landskrona.

Efter tvA avhAllna mAnadsmoten har en li- 
ten onskelista utkristalliserat sig och dar stAr 
som forsta och stdrsta onskan att anskaffa 
en eller annan form av klubbstuga eller

klubblokal, samt att bygga och satta upp en 
relastation for 70 cm bandet. Vidare ar fiel- 
days, telegrafikurser och teknik — byggkval- 
lar inplanerade under kommande verksam- 
hetsAr.

Interimstyrelsen fick foljande ledamoter: 
Ordf. SM7FIH Goran Billsten, vice ordf. 
SM7CHX Sture Borvall, sekreterare 
SM7DDT Lars Reimers, vice sekr. SM7DLK 
Goran Carlsson, kassor SM7JKD David Con- 
sipp, suppleanter SM7DLN Leif Nilsson, 
SM7FUP Jan-Erik Assarsson. Kontaktman 
SM7FSI Kur WilAn, QSL-manager SM7DHJ 
Henning Bengtsson.

Detta historiska mote avslutades med kaf- 
fe och dopp, tack FIH med XYL.

SM7DDT Lars

De bildande: Sittande frAn vanster SM7FSI Kurt, SM7CHX 
Sture, SM7DLK Goran, SM7FIH Goran. Bakre raden frAn 
vanster SM7JKD David och SM7DDT Lars. (Foto: FIH:s 
XYL.)

Forst, vad ar 70:iaden? Jo, det ar en stor 
ungdomstavling i olika idrotter, och det var 
vinterdelens finaler som agde rum i VasterAs 
23— 25 februari, i arrangemang av Riks- 
idrottsforbundet och Vastmanlands idrotts- 
forbund. Ettusen (I) ungdomar frAn landets 
23 idrottsdistrikt hade kvalificerat sig till fina- 
lerna. Man tavlade pA 14 olika arenor runt om 
i VasterAs (och Koping), och hela verksam- 
heten leddes frAn en tavlingsexpedition.

VRK svarade natruligtvis "ja" nar vi fick 
forfrAgan om vi kunde stalla upp och svara 
for radiosambandet mellan alia arenor och 
tavlingsexpeditionen. Donald SM5ACQ och 
sedan Anders SM5ATW och Janne 
SM5HDL organiserade det hela. Arbetsupp- 
gifterna delades pA c:a 40 operatdrer. Det 
raggades ihop stationer 2 m FM-, antenner 
snickrades, antennmaster likasA, matarled- 
ningar kapades till, och allt provades i for- 
vag, forbindelserna checkades o.s.v.

Under tavlingsdagarna var resultatrappor- 
teringen sA organiserad att med borjan vid 
varje hel timma begarde "masterstationen" 
pA tavlingsexpeditionen in hitills fardiga re- 
sultat frAn den forsta tavlingsarenen. De rap- 
porterade resultaten kontrollastes frAn mas
terstationen, och darvid kunde alia dvriga 
arenor lyssna och fylla i resultaten pA sitt tav- 
lingsprogram. Darefter tog man nasta arena 
pA samma satt o.s.v. Nar alia arenor rappor- 
terat hade alltsA samtliga fAtt del av alia de 
resultat som dA forelAg. Resultaten fordes 
over till de anslagstavlor som fanns pA resp. 
arena, sA att alia tavlingsdeltagare, distrikts- 
funktionarer etc. kunde kontinuerligtfolja ut- 
vecklingen over hela faltet.

Det hela flot valdigt fint och det var en bra 
traning i sambandstrafik och trafikdisciplin, 
bide for masterstationen och de olika 
rapportorerna. Mellan resultatgivningen an- 
vandes radiosambandet for en hel del andra 
meddelanden frAn och till tavlingsledningen, 
begaran om transporthjalp o. dyl. Detta visa- 
de sig mycket bekvamt for arrangorerna, for 
sag det arrangemang som klaffar till 100%!

Vid ett sAdant har tillfalle galler det ju att 
gora lite reklam for sig, eller hur? Darfor kon- 
taktade vi lokalpressen fore tavlingarna och 
berattade om vAr roll i det hela. Vid alia are
nor och tavlingsexpeditoner spred vi ut VRK- 
broschyren. Vi skrev ocksA ett A4-blad om 
"Radiosambandet vid 70:iaden".
Dar berattade vi om resultatrapportering och 
meddelandetjansten ungefar enligt ovan- 
sAende, och vi gav ocksA teknisk information 
och lite bakgrundsinformation om amatorra- 
dio. Slutligen berattade vi pA detta blad om 
varfor vi stallde upp pA det har, och dar sade 
vi bl.a. att "vi vill visa vad vAra kunskaper 
och mojligheter till radiokommunikation un
der svAra forhAllanden kan betyda for sam- 
hallet". Bladet distribuerades till samtliga 
narvarande idrottsledare frAn alia distrikt i 
Sverige, Riksidrottsforbundet, Vastman
lands Idrottsforbund, lokalpress (som "hang- 
de upp" sitt reportage kring vissa delar av 
bladet) samt lokalradion.

Vi fick goda "rescensioner" i pressen, som 
uppmarksammade vAr insats i bAde text och 
bild. Arrangorerna var ocksA valdigt ndjda 
med vArt san att skota det hela. Det glader 
oss naturligtvis, speciellt det personliga tack- 
brev som VRK fick frAn Riksidrotts- 
forbundet. Sammanfattningsvis sA tror vi oss 
om att ha visat lite pA amatorradions 
samhallsnytta.

73 de Arne/SM5DIH

■
w

 ■
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UTIFRAN

LU2KAK/Bror

Sjosattning av BRIS
1978 08 25

I poolen i solen. XYL Marianne, Bror och sonen Peter.

Brevfran LU2KAK
I bdrian av 3r 1977 reste SM5GXW till 

Argentina for att vistas dar till nSgon g3ng i 
borjan av 1981 for att jobba p3 Saab-Scanias 
nystartade fabrik i Tucuman. SM6CTQ har 
kontakt med honom pr radio och pr brev och 
ur ett brev av den 16 april 1979 har jag saxat 
foljande:

"Jag lat oversatta alia mina radiopapper till 
spanska och "legaliserade" dem. Det blev 
flott varre med blSgula band och lacksigill 
och mfinga stamplar. Papperen hade blivit 
liggande p5 foretagets kontor har nere s3 
min ansokan om licens kom inte ivag forran 
nSgon g3ng i mars 77. Efter en del komplet- 
terande formular fick jag min argentinska li
cens i januari 1978, och naturligtvis var jag 
samma dag i gfing p3 20 mb med en dipol 
och korde PY3AZ p3 CW.

Sedan dess har jag skaffat en 3-el Yagi 
(made in Argentina) typ RA-33 och den sitter 
p3 13 m hojd. Riggen ar en ca 10 Sr gammal 
FT-277 som sen en mSnad tillbaka ar 
kompletterad med en FL-2100B.

Till dags dato har det blivit ca 2900 QSO 
fr3n LU2KAK. Men jag har haft hjalp sedan 
augusti 78 av Bertil SM3HLL (ex. 9L1BH).
Jag hSIler till p3 14.295 kHz nastan varje kvall 
mellan 2100— 2200 GMT. Men det hander 
ratt ofta att jag kor CW p3 den lagre delen av 
bandet.

Jag har gfitt med i amatorradioklubben har 
i Tucuman men det har inte blivit s3 mSnga 
besok dar. Dorn borjar sina sammankomster 
kl 2200 (!) och det ar litet val sent. Argen- 
tinarna har sena vanor, for dom ligger och 
sover mellan kl 1300 och 1600 d3 aven alia af- 
farerar stangda.

Vi trivs valdigt bra har nere. FrSn mitten av 
maj till mitten av juli ar jag hemma pfi semes
ter i SM och hoppas kunna kora med min 
svenska signal SM5GXU.

Det har landet ar valdigt stort till ytan s3 vi 
har inte kunnat se s3 mycket av det annu. 
Men vi har besokt Uruguay, Paraguay, Brasi- 
lien Bolivia (med Titicacasjon naturligtvis). 
Min XYL Marianne har dessutom besokt Chi
le och PSskdn.

Tuiuman ligger ca 1300 km NNV om 
Buenos-Aires och ca 400 km soder om Sten- 
bockens vandkrets, vid foten av Anderna."

SM3WB

SM6JRS
I marsnumret berattades om -JRS jorden- 

runtsegling. S3 har ser hans 5,95 meter ISnga 
"Bris" ut. Farten ar 3 — 4 knop. Stationen ar 
en Atlas 215X. Darutover har han en Drake 
mottagare for att ta emot tidssignaler. Tids- 
signalen ar viktig, eftersom fyra sekunder p3 
ekvatorn medfor ett fel p3 en sjomil. Ovrig 
kommunikationsutrustning ar en Dancom 
VHF/FM transceiver, en EBIRP nodsignal- 
sandare p3 144 och 250 MHz, dagmorselam- 
pa och en morselampa i masttoppen. Till det 
signalflaggor och 10 st transparenta tomfla- 
skor for flaskpost(l). 400 st sjokort behovs 
for resan.
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“3

SM4INN

Kara Matts,
Det ar med sorg i hjartat jag laser Dina 

kraftigt markerad ord i QTC nr 5. Att Du ar 
otillfredsstalld med Din forenings tidning ar 
tydligt, s3 ocksS med mSnga av dess med- 
lemmar.

Att som nybliven radiosandaramatdr bli 
konfronterad med de stora kanonerna p3 
banden ar heller icke sardeles skoj. Vare sig 
detta ar p3 kortvSg eller de mer sjalv- 
svangande frekvenserna. Dock tycker jag 
Din forargelse, Ditt angrepp ar nSgot mal- 
placerat med tanke p3 den litteratur och 
redogdrelser det finns i vad som menas med 
amatorradio. Jag vill nu icke g§ sS ISngt till- 
baka att Thomas Edison vander sig i sin grav, 
men bara genom att g3 10—15 3r tillbaka i ti- 
den, kan man finna att nSgot s5 vanskeligt 
som CW och Q-forkortningar gjorde livet s3 
mycket lattare p3 mSnga stallen och for s3 
mfinga manntskor. M3nga av de amatorer el
ler proffs, som var med pa den tiden, eller 
annu tidigare, vet vilken betydelse dessa tv3 
ting har haft (se narmaste bibliotek under 
telehistoria). M5nga av dessa manniskor 
kanner det ocksS som en heder och merit att 
kunna uppratthSlla sina kunskaper i detta 
"Slderdomliga" trafiksatt.

Jag har for en tid sedan hemkommit efter 
ett par 3rs utlandsverksamhet i 0X3 (Gron- 
land for nyborjare). I detta land med sina en- 
orma ytor, fjall och vatten, anvandes fortfa- 
rande telegrafin dagligen, icke som ett 
komplement, utan som ett verksamhet 
trafikmedel over korta och ISnga avstfind. 
Trots SSB, FM, lank- eller satellitforbindelse, 
fungerar telegrafin lika gott och lika snabbt 
som nSgot annat. Mojligheten att enkelt 
ordna med en god forbindelse snabbt, ar 
ocksS ofta att foredraga. Alla "gnistar" kan 
ju CW, aven om det kan ISta lite konstigt i 
den ungdomliga trendenstecken!

Betraffande tekniken och de underliga 
krusidullerna i kopplingsdiagrammet, kan 
man kanske antaga att de fiesta nyblivna 
licensinnehavare har klarat televerkets frS- 
gor.

FrSgorna for ett T-cert. lar ocksS galla for 
nfigon hogre licensklass, och i och med det 
skulle den tekniska delen vara besvarad. Om 
icke annat onskar jag den tekniskt tvivlande 
skaran lycka till med det danska Televerkets 
tekniska prov, dar frSgorna har en lite 
strangare karaktar.

Jag har vid ett flertal tillfallen, nar jag varit 
ute och motionerat min digitaliserade syntes 
IC-245E, f5tt forfrSgningar av NYBORJARE, 
Ditt uttryck, som vSgat undra over tekniska, 
ofta ganska enkla ting. Ofta s3 enkla att fr3- 
gan hanger i luften over hur motoperatdren 
klarat det tekniska provet. Men genom att 
strax komma ihAg hur gron och fundersam 
jag sjalv var i mitten av 60-talet, vill jag garna 
forklara varfor en dipol garna matas via en 
balun eller vilken inverkan en ferritparla kan 
ha p3 en sjalvsvangning. N3gon frSgar ocksi 
om det ar svfirt att bygga en VHF-beam, och 
efter en stund kommer en massa andra, kan
ske kompletterande sporsmdl av nyblivna 
radiosandaramatdrer, kanske lika radda som 
jag att gora bort sig. Daremot ar det icke sar
deles spannande att f3 forklarat att "ror och 
transistorer var Din tids melodi, men nu an- 
vander Vi faktiskt IC-kretsar".

Betraffande teknik och grundlaggande 
uppgifter (ocksS Q-forkortningar) finnes det 
en utmarkt bok, kallad for "Radiobibeln." 
Tyvarrardet ett flertal licensinnehavare, som 
icke har upptackt denna bok, utgiven av 
ARRL, och det ar synd. I den ges de fiesta 
svar p3 de frSgor, vilka Du Matts och 
SM7IVU funderar over. Tyvarr forekommer 
dar ocksS lite reklam p3 de sista sidorna, men 
boken ar heller icke s3 dyr, som dess innehfill 
annars skulle berattiga till. Utan denna rek
lam skulle det bli annu mer funderande over 
olika utrustningar, antenner och liknande. 
Trots allt ar det en ganska kommersiell varld 
vi lever i. I den boken, vilken tidigare var var- 
je amatdrs och mSnga proffs egendom, fin- 
ner Du ocksS svaret p£ frdgan var skillnaden 
ligger mellan att vara radiosandareamatdr el
ler att vara licensinnehavare. Att som nybli
ven licensinnehavare sitta och kora alia mo- 
bila stationer i Stockholm och fundera over 
varfor SWR-metern visar p3 5 har sakert sin 
tjusning, men jag foredrager nog sjalv att for- 
soka fa drivning p3 en QQE06/40 eller funde
ra over en control-carriermodulator (se histo- 
ria).

Nyborjare skot om Dig, vi andra vantar tills 
Du bliver en Ham, en liten tiger.

Magnus Wahlund, Marsta 
SM0BVK/OX3MW

Red:s kommentar
Betraffande -INN:s insandare ar det intres

sant att han jobbar vid televerkets radio
station i Borlange. Darfor undrar man om 
han talar i egen sak? I v3r senare brewaxling 
har han sagt att han till foljd av sitt jobb traf- 
far mfinga tvt-anstallda sandaramatorer och 
han bifogar en lista over ca 250 sSdana. Dar- 
av vet han att missnojet ar befogat!!!

Representerar nu -INN det samlade miss- 
nojet hos ca 250 tvt-anstallda sandar- 
amatorer s3 ar jag villig att gora en "nyborjar- 
sida" i QTC for att darigenom hoja den tek
niska standarden i kategorin. Kanske tvt- 
anstallde SM4XL, Sune Baeckstrom vill hfilla 
i en sSdan sida?

Under 3r 1978 har publicerats ungefar 40 
artiklar som vander sig till eller ar nyttiga for 
nyborjare. For 1979 nr 1 —5 ar det 16 artiklar.

SM3WB

Svar till SM4INN
Bia, bla, bla.
Jag ar ocksS amator och jag laser QTC 

med behSllning. Jag tycker innehfillet ar 
"valblandat" och aven de "historiska artik- 
larna" ar lasvarda.

Om det inte ar annonser i tidningen, hur 
skulle vi d3 f3 reda p3 vilka grejor det finns i 
marknaden? I "Teknik for alia" eller i "Radio 
B Television"?

Hamannonsernas forkortningar ar ibland 
sv3ra att forst3. Men d3 kan man f3 hjalp av 
n3gon kompis. Det samsta ar att nar man rin
ger till annonsoren ar grejen redan s3ld. 
Oftast innan annonsen kommit in i QTC. 
Den har s3lts "underhand".

En fr3gespalt vore kul! Men eftersom tid- 
ningens presslaggning ar over en m3nad s3 
loser man formodligen problemen "p3 klub- 
ben" eller vid ett QSO. Om man inte ar T- 
amatdrfdrst3s.

SM4NNN (amator)

Red:s kommentar
En "ordlista" har bestallts av SM0DJL. 

Den skall ha korta data over kommersiella 
mottagare, sandare, transceivrar och an
tenner i marknaden fr3n de senaste 103ren.

Aska

I stort g3r det till s3 har vid ett blixtned- 
slag:

Ur molnet soker sig laddningen ner mot 
marken, stegvis, i sprang p3 ca 200 meter. 
Denna "forurladdning" sker relativt I3ng- 
samt, tusendelar av sekunder, och ar inte 
synligt for ogat. Nar blixtkanalen p3 s3 vis 
oppnats till ett avst3nd av 50—100 meter 
fr3n marken kommer sd "inf3ngningsurladd- 
ning" fr3n n3got jordat forem3l p3 marken, 
ett trad, en skorsten, ett kyrktorn, en antenn 
etc.

Det kan vara flera olika foremai p3 marken 
som konkurrerar om att f3 oppna blixtkana
len och m3nga g3nger hander det att blixten 
grenar sig nere vid marken och jordas pd fle
ra hail samtidigt.

Nar kontakten med marken ar etablerad 
och kanalen oppnas i alia sina zick-zacksteg, 
kommer sjalva urladdningen. Det vi uppfat- 
tar som en blixt kan besta av ett tiotal urladd- 
ningar, med spanningar p3 hundratals miljo- 
ner volt.

Pa Askforskningsinstitutet i Uppsala, dar 
man f3r in ala rapporter om nedslag och ska- 
dor, r3der man alia som bor pd landet att in
te prata i telefon d3 dskan g3r utan dra ur te- 
lefonjacket. Man bor ocks3 koppla ur TV- 
och andra radioapparater och satta sig mitt i 
rummet, I3ngt fr3n element och ledningar. 

(Ur tidningen VI nr 30/31 1974).

JORDA ANTENNERNA!

Silent key
Bertil Sundell, SM3EAG, avled hastigt 

den 10 maj. Det kom som en chock for alia, 
aven om vi visste att halsan sviktat under se
nare 3r. Bertil var synnerligen aktiv vid radion 
anda in i det sista beroende p3 sitt stora och 
allomfattande intresse for v3r hobby.

Bertil byggde och testade olika apparater, 
satt upp och provade antenner, jagade DX 
p3 snart sagt alia band, provade p3 2 m FM 
kanaltrafik och korde 2 m via satellit. Ja inte 
ens RTTY var han frammande for. Vad 
betraffar lokalbanden 80 och 40 m, s3 skulle 
vi tro att m3nga av amatdrerna i Skandi- 
navien n3gon g3ng qso:at SM3EAG, nar han 
kort mobilt eller stationart. Vid sitt franfalle 
var Bertil i full fard med diplom "Sverige", 
som blev hans ofullbordade verk.

Nar vi nu inte langre kan fa hora Bertils val- 
kanda stamma eller cw-signalen pd banden, 
kommer det att kannas tomt och saknaden 
ar stor bland vanner nara och fjarran. Vi kan
ner aven den djupaste medkansla med hu- 
strun Barbro och barnen Anna-Marta och 
Hans-Olov (BNA) i deras sorg. Frid over ditt 
minne.

SM3AT SM3BZW

J 
i
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Hamannonser
Annonspris: Minimum 10 kronor for 3 rader 

(120 bokstaver, siffror eller tecken). Varje 
ytterligare rad 3 kronor.

Annonsdrer som ej ar SSA-medlemmar be- 
talar dubbel avgift.

Text och likvid sandes till SSA, Ostmarks 
gatan 43, 123 42 FARSTA. Postgiro 2 73 88 8. 
Sista inlamningsdag den 1:a i mSnaden fore 
inforandet. Namn och/eller signal mSste an 
ges.

■ sAljes

■ 2 M slutsteg 80 W 12 V, Yaesu Transv. 
FTV 250, Trafo 220-30/12 V flera tap
par,50/100A, likr 50A, Rotor ny, TS 820, 
Noisebrygga, Griddippa, Ny coax 50 och 60 
ohm, 031 - 11 01 96 juli 0304 - 722 42 
SM6HLN.
■ Mottagare R4B med inbyggt aktivt LF- 
filter. Sandare T4XC. SM0DNR Kjell, 0175 - 
717 64.
■ DRAKE TR-4 + MS-4 + AC-4, serie nr 
29197. Mkt gott skick. 2.800:-. SM7GFT 
Berndt 0435 - 522 76, Orkelljunga.
■ FB RX, BC348-Q. 200-500 kHz, 1.5-18 
MHz. Inb. nattagg. Hogstbj. over 300: — . 
Pelle, SM0FSM, 08 - 37 59 88, eft. 17.
■ IC701/PS701, mik. 5775:-, IC-RM3
610: — , HAM III rotor 850:—, DenTron 
MLA2500 3995:-, DenTron MT300A
1600:-, Curtis EK430 495:-, Brown Br. 
BTL230: —, CTL 275:-, Bencher 230:-, 
BBW ant.switch 375 125:-, BBW LPF 
125: — , Memory Keyer 495: — , SM0JHF 
08 751 20 52.
■ Collins RX R-392/UUR 0.5-32 me 24V 
3,2 A + Collins TX T195/CRC19, 24V 40A 

1,5-22 me CW, RTTY, FSK 2000:-, 6 st 
813 50:— st, 3 hSIlare till do 50:— st, ker. 
spolstommar 30: — st, hs kond. 15(— st, tra
fo 220/5X6, 5 V 2,5 A 50: -, glodtrafo f. 2 st 
813 2 st 50: — st, 3 st 2C39 50: — st, rf choke 
8H 550mA 100:-, 2 st 4X150D m. hSIlare 
250: — , trafo 1000V/o,5A 150: — , butterfly- 
kond. lampliga for 2m PA 25:— st. Ring 
SM4JCE 0243/338 69 m. 1600-1800.
■ Signalgenerator 165 kHz—108 MHz 
samt LF 800 Hz 225: — , Rorprovare 150: — , 
RC stromkretsprovare 10:— SM7HEZ Hans 
0459 - 806 38.
■ TS820 med 2 cw filter 500 Hz och 250 
Hz. DC omvandlare till power supply, digital 
display 6300 kr + frakt. DRAKE RRL motta
gare med 19 stycken 750 kc band fr3n 1 SO
SO MHz med noise blanker och I3da i 19 turns 
rack format. En RX for finsmakare 3000 kr + 
frakt. Matchbox Johnson Viking, KW tSI 
massor av KW! 800 kr + frakt. Manipulator 
typ HAM KEY 150 kr. HW 8 3 watt QRP trx 
80/40/20/15 meter 800 kr + frakt. RorhSI- 
lare till 3 — 500Z typ SK410 150 kr. 2 mtr 
magnetfotsantenn 1/4 v3g 100 kr. SM6AZZ 
Peter (523 - 148 76.

□ kOpes

□ IC211E, FT221RD, TS700S eller lik- 
nande. SM4KKY Sune Fredriksson, tel. bost 
0580 - 204 53, arb. 203 00.
□ Beg. KV-transceiver + trafikmottagare 
ca 0.5 — 30 MHz kopes. SM0IBE Birger, kvall 
08 - 97 48 80, jobb 08 - 785 24 87.

UTHYRES
Sommarstuga vid insjo uth. veckovis. 2 mil 

fr. Nykoping. Fullt mod. 4 baddar. Gaststuga 
m. KW 2000 + slutsteg. Vert. ant. for 10 — 
40. Dipol for 80. End. SSA-medl. SM5DQG, 
tel. 0155 - 155 88.

Nya medlemmar
Nya medlemmar per den 5 juni 1979
SM0GRV

SM5HLP 
SM7IYR 
SM5JFL 
SM6JKB

SM7JUQ

SM6JXX 
SM6JZP

SM6KFB 
SM7KHA 

SM7KHC

SM3KIF

SM7KIL
SM6KIW

SM3KJB

SM7KJF 
SM6KJL

SM4KJN

SM4KJT 
SM4KKH

SM5KKS

SM5KLM 
SM0KLN 
SM4KLO

SM7KMA

SM0-65O3

SM6-6504

SM0-65O6

SM7-6506

SM 7-6507

Inge Johansson, Larsbergsvagen 11, 181 38 Li- 
dingo
Magnus Thele, Furuvagen 10, 731 00 Kopina 
Kjell Hansson, Norregatan 10, 274 00 Skurup 
Joakim Lindqvist, Onnemo, 733 00 Sala 
Kenneth Brannstedt, SSgverkarevagen 5, 
660 01 Ed
Harald Jakobsen, Henrik Smiths gata 15 B, 5 
tr.,211 56 Malmo
Stig Berglund, PI. 1801,450 30 Brastad 
Sune Wallner, HSstensgatan 38, 432 00 Var- 
berg
Christel Sauer, Topperu dsvagen 22, 660 01 Ed 
Martin Bengtsson, Bergsgatan 21, 211 54 Mal
mo
Kenth Johansson, Applaryd, Sodergird, 
573 00 Tranis
Ewe Jonsson, Stationsgatan 12 A, 810 24 
Kungsgirden
Bo KHSker, VSrgatan 17, 2 tr., 212 18 Malmo 
Bo Sundestrand, Nona Rydsbergsvagen 56, 
443 00 Lerum
Bengt Norin, Svedjeholmsvagen 21, 892 00 
Domsjo
Richard Frank, Lugna gatan 5, 211 59 Malmo 
Dane Lukjanovic, Skogshdjden 4, 660 11 
Bilingsfors
Gunnar Jansson, Innersvangen 28, 654 68 
Karlstad
Toni Arkanius, Box 8054, 650 08 Karlstad 
Jan-Eric Larsson, Norevagen 19 B, 711 00 
Lindesberg
Sven Sjoling, Hemmansvagen 3, 754 60 Upp
sala
Ari Lammi, Medora gatan 21,814 OOSkutskar 
Gunnar Karlsson, Lingvagen 177, 123 59 Farsta 
Bengt Andersson, Varmlandsgatan 12, 664 00 
Gru ms
Jan Wigerhall, Von Lingens vag 88, 312 71 Mal
mo
Rolf Lickfett, GyHenstiemsgatan 15, 115 26 
Stockholm
Ingvar Jungblom, Pionvagen 6, 460 20 Sjun- 
torp
Gun Giuli, Malungsvagen 123, 191 71 Sollentu- 
na
Lars-Gunnar Kjellgren, KHppstigen 14, 577 00 
Hultsfred
Lennarth Nisson, Linnigatan 2, 360 75 Alster- 
mo

■ 10 W sandare med kristaller samt motta
gare saljes till hogstbjudande. Ring Karl 
Segerstrom, 08 - 67 67 60 eller 767 26 40.
■ 500 W slutsteg med 4CX250. 
SM2GGF/Evald. 0929 - 400 36.
■ TS520S 2300:-, 12AVQ 100:-, 3el tri
band Mini-Beam 300: —, KW107 800: —. Gal- 
ler t. o. m. 05.07.79. JH6OOH/SM0 Mats, 
08 - 34 74 01.
■ DRAKE TR-3 transc. med RIT + na- 
tagg. och hogt. i rack + CW-filter och sidton 
4- SWR-meter. 2000:-. SM5BHF Lasse, 
018 - 13 42 83.
■ TELETYPE ASR35, heavy duty utforan- 
de, med remslasare och stans 110 band, AS
CII med A, A, 0, V24-snitt. TEKTRONIX 
543, 33 MHz-oscilloskop. Rune Andersson, 
tel. 08 - 88 56 90 eller under v. 29 — 32: 
0152 - 601 22.

DTR2000L

DENTRON
SLUTSTEG 10 —80M*2KW+ + 7905:- inkl

M LA-2500 SLUTSTEG 10-80M «2KW + 5995:- inkl
CLIPPERTON SLUTSTEG 10-80M »2KW 3995:- inkl
GLA 1000 SLUTSTEG 10—80M • 1 KW 2595 - inkl
MT-3000A TUNER 10 —80M*3KW 2395:- inkl
SUPER PLUS TUNER 10-80M • 1KW 995:- inkl
JR MONITOR TUNER 10-80M*500W 545:- inkl

BOX 442 •
DataCom

194 04 UPPLANDS VASBY • 0760-858 73

SYNTES 
Handie 
TalkiA 
DATACOM 400 1

• 400 KANALER
• 144- 146MHz
• 1.5WUT
• 1750HZ
• +_ 600KHz

Data Com
Box 442 - 194 04 UPPLANDS VASBY - 0760458 73
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144 MHz CW-SSB-FM

CW/SSB/FM trans.

ioohi

M
MDS03

Ja-,iror

BSP ELEKTRONISKA BYGGSATSER

Begar info om detta nya satt att komma ig^ng 
pS, och ha skoj under tiden du bygger.

AB VHFTeknik
Box 101, 235 01 Vellinge
040-420 430

Forsaljning aven genom:
Artronik, Falun
023-256 30

Aterforsaljare sokes over hela landet. 
Fina fortjanster. Kontakta Holmlund.

HELEKTRON RADIO
Box 58, 901 02 UMEA.Tel. 090-13 44 00

TELEGRAFIKURSER
Grundkurs30 — 50-takt 12 kassetter
C-cert. 325:—
Fortsattningskurs 50— 80-takt
12 kassetter A och B-cert 365:—
Hogre kurs 90 — 175-takt for Dig som vill tavla i telegrafi, 
12 kassetter. 365:—
Till samtliga kurser medfoljer larobok med facit.

Ljudbandsinstruktioner AB
Box 3041
291 46 Kristianstad
Tel. 044 - 485 OOeller 11 28 27efter 1700

MOBILANTENN
G-Whip — Oslagbar nar du jamfor!

TRIBANDER 10/15/20 ..................................... 270:- inkl
LF 40-spole for 40 m......................................... 95:— inkl
LF 80-spole for 80 m ......................................... 95:— inkl
TOPPSPR0T for spolar..................................... 30:— inkl
FASTE med 5 m RG/58 ..................................... 65:— inkl

Gen.agent for Skandinavien

DataCom
Box 442, 194 04 Upplands Vasby 0760 - 858 73

Ham Radio Magazine
FORST — Nar det galler leverans. GSr varje mSnad med 
FLYG frSn USA.

STORST — Nar det galler tekniska artiklar. Varje nummer 
minst 128sidor.

BAST — Nar det galler layout och skarpa i artiklar.

1 Sr med FLYG kostar 125:—. Det tar ca 6—8 veckor innan 
pren. ar igSng och start sker med lopande nummer. ArgSng 
1977 kostar 100:— inkl. ArgSng 1978 kostar 100:— inkl. Pro
vex 10:—. Endast forskottsbetalning till postgiro 41 95 58-2.

BOX 444
194 04 UPPLANDS 

VASBY

ham _ radio

Behover Du.........
• Antennbyggnadsmaterial

H5rd Al-profil, klammer, wire etc.
• H Fantenner

Mono-, duo-, trebandsyagi, quadar, dipoler,
vertikaler mm.

• Koaxialkabel
RG8, RG58

• Koaxialkontakter
PL 259, 258 mm

• Master
18 meters fallbar, 6 meters sektioner upp till
60 meter

• Rotorer
Emotator, CDE, Daiwa

• VHF-antenner
4, 10 B 15 element yagi kommer till somma- 
ren 79

............ s3 har vi det till formSnliga priser.

RY ELEKTRONIK
PI 3178
910 40 Robertsfors
0934/151 68

0-5 o sXI o M
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NAG 144 XL Slutsteg 2 m. 
SSB/CW/FM. 500 watt. 4CX350F ror. 
Med preamp. 575:—

Calkbook
Alla utom USA 

Pris92-
USA 105:-

IC-701: 10-160 m. 100 W
SSB/CW/FSK. Digital. 2 st VFO. Pro
cessor, CW-filter. 12/220 V. 8 75ft—

IC-211E 2 m 10 W SSB/CW FM. Digi
tal. VOX. RIT, dubbla VFO. 12/220 V 

4.975:— -
IC-245E: 10 W SSB/CW/FM. Digital. 
Mobilrigg. 12 Volt DC. 50:—

■o- ’

IC 202/215/402: Barbara stationer for 2 
m/70cm. FM/SSB.

Rotor Fukner FU-400: 200 kg last. 
Dubbla kullagringar. 775:—

Programbord IC-RM-3: For IC 211,
245, 701. Scanning, minnen m.m. 

925:—

Emotator rotorer Finns i 4 storlekar. 
For 220 volt.

FrAn 780:-

IC-280E: 2 m 10 W FM. Digital Delbart 
utforande. 3 minnen. 80 kanaler i 25 kHz 
step.

2.696: —

YC-500: Frekvensraknare till 500 MHz. 
FrAn 1.850:—

FRG-7: Mottagare 0,5—30 MHz. For 
CW/SSB/AM. LAsning av varje MHz. 
Installningsnoggrannhet i kHz. 

2.150: —

FT901 10 160 m, 200 W.
SSB/CW/FSK/AM. Digital. Elbugg. 
CW-filter m.m.

7.99ft—

IC-240: 2 m FM, 10 Watt. 22 kanaler, 
programerbara. Diodmatris. Klar for 
R0-R9 500 525/575. 12 Volt 

2.060 -

3 elements beam 10 meter. 
425:—

NY UTTERATUR 
Radioteknik for radoamatoroer - 
trfikat. Forfattare SM2AVU, , 
Thore Haraldsson. Omfattar to- 
tah 112 sidor A4. InnehAller alft 
som behdvs for att avtagga tek 
ntskt prov for alia certrfikatklasser 
Lika iampligt for sjalvstudier som 
for kurser i radioteknik. 
Pm 7ft—

4 '

TS-280: Ny 2 m tvcr FM. 50 watt ut- 
effekt. PLL40 kanaler.

2.500 -

TS-240: Ny 2 m tvcr FM. 10 watt ut- 
effekt. PLL 40 kanaler.

1.900: —

FT-225 RD: 2 m SSB/FM/AM 0-25 
watt 144- 148 MHz. Digital. 

5.595: —

FT 202: 2 m FM. 1 watt. 6 kanaler. Heli
cal antenn.

1.35ft —

FRG-7000: Mottagare 0,5 — 30 MHz. Di- 
gitalskala. Inbyggt digitalur. For 
SSB/CW/AM. 12/220V.

3.89ft —

FT-7: QRP-transceiver 10-80 M 
CW/SSB. 20 watt. For 12 volt DC

3.325: —

FL-101: Sandare 10—80 m.
CW/FSK/SSB/AM. Matchar FR 101. 

4.80ft —

FT 301: 10-160 m,
SSB/CW/AM/FSK. 200 W. Med pro
cessor, rejekt, RIT, kanalstyrningsmoj- 
lighet. For 12 volt DC. 6.250:—

FT 101/277: 10 -80 m, SSB/CW/AM 
275 W. Finns med eller utan processor. 
Inbyggd stromfors for 12/220 V 
DC/AC. 5.65ft —

FL-2100/2277: PA 10-80 m. Ineffekt
1200 W. 2x572 B ror. For 220 volt AC. 

3.67ft—

FR-101 D: Digitalmottaqare for 1,5-30
Mhz, SSB/CW/RTTY/AM/FM. Med 2
m konverter. 6.37ft-

RIGGAR OCH EHOR

FT-227R: 2 m FM. 20/2 watt. Digital. 
PLL 5 kHz steg. Tonoppnare. 12 volt 
DC.

2.350: —

Aven genom
CAB-Elektronik
Box 4045,550 04 JONKOPING
Tel. 036-16 57 60

©iSvebry Electronics HB
VALLEVAGEN 21 BOX 120 541 01 SKOVDE 1
TEL 0500 800 40

• a
 ■

• a
 a an
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HEJ KONSUMENT!
VART FORETAG REPRESENTERAR MICROWAVE SEDAN 1973. VI VILL ATT DU FORT- 
FARANDE SKALL KOMMA I ATNJUTANDE AV VAR SERVICE OCH GARANTI. DARFOR 
FAR DU NU CHANSEN ATT KOPA FRAN OSS TILL LAGRA PRISER!

MML 144/100 
MML 432/100 
MMT 144/28 
MMT 432/28S 
MMT 432/144S

Slutsteg for 144 MHz med 100 W ut med 10 W in 
Slutsteg for 432 M Hz ut med 10 W eller 4 W(!) in 
Transverter for 144 MHz fr3n 28 MHz med 10 W ut med .5 W in 
Transverter for 432 MHz fr3n 28 MHz med 10 W ut med 5 W in 
Transverter for 432 MHz fr3n 144 MHz med 10Wut med 10 Win

1295:- inkl 
2095:- inkl 
795:- inkl 

1195:- inkl 
1395:— inkl

TILL SIST ETT MEDDELANDE SOM ALLA FORSTAR:

WE WILL NOT BE UNDERSOLD!

AV MM UTSEDD GEN. 
AGENT FOR SVERIGE

Aven genom: 
CAB-Elektronik 
036-16 57 60

Data Com
BOX 442 194 04 UPPLAIMDS VASBY TEL 0760-858 73 Aven genom: 

HEATHKIT 
08-52 07 73

Det ar roligt med QRP!

Speciellt med HW-8'an
15—80 mb, vfo, cw-filter, medhorning, 0,2 uV in ger lasbar signal.

SPECIALPRISPAKET
HW 8 QRP-station 990:-
HD 1410 El-bugg 470:-
HD 1234 Koaxomkopplare 95: —

Galler till 31.8.79 Pris 1460:-

BESTALL GRATISKATALOG

Heathkit Schlumberger AB
Box 12081
Norr Malarstrand 76
102 23 Stockholm
08-52 07 70
Du kan bestalla dygnet runt hos vAran 
telefonsvarare.
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ICOM
TONO

YAESU
DAIWA

VI SAUER:
KENWOOD
KLM m.m.

B

iEl

r*' 
>1

(PS bilden visas DX-33)

s ccc 9 meter mast typ 375/PSS/3 kr 1.785:—
O inkl moms

Alla priser inkl moms.

Box 27 - Kungsgatan 54 - 440 20 VARGARDA - Tel. 0322/205 00

FT-7: 80—10m CW/SSB transceiver. 
20 eller 100W input. Bredvandsavst. 
MOS-FET HF-steg. SCHOTTKY-blan 
dare. Idealisk som mobil eller portabel 
radiostation. (12V).

A 2 m PORTABELT 
YAESU FT-202R
ICOM IC 202 215
KENWOOD TR 2300

Finns i lager for 
7 omgSende leverans!

Vi leveranstrimmar alia appa- 
rater!
- en trygghet for Dej!

I

Vi ordnar amortering 
upp till 3 Sr!
— med goda villkor!

VI SAUER • BYTER • KOPER • REPARERAR

TS-120V: 80-10m CW/SSB transcei 
ver. 20 eller 100W input. Bredbands 
avst. Analog och digital frekv. avlas
ning. VOX, NB, Passband-tuning 
(12V). Hog kvalitet och fornamliga data

~ NORD TELE
SM2ALS Hk.

..detidnarsig! [ KO M M U NIK ATI O N S R A DIO • MOBILTELEFONER

BUTIK Er 
SERVICE 
Ojagatan 75
940 20 OJEBYN 
Tel: 0911/659 75

Fran UJc/tcrn Electronic/ (uh) ltd
Fackverksmast heft i Aluminium

NAG-144XL: 2m SSB CW FM 
500W pep SSB. 400W CW FM 
Inb SWR meter Ror: 4CX350F
Ett kvalitetslutsteg (220V)STATIONER • SLUTSTEG • ANTENNER • TILLBEHOR

■ 9 — 75 m i 3 m sektioner
■ Latt att montera och resa
■ Inbyggda steg
■ Portabel
■ Ostagat eller stagat (over 12 m)
■ 9 m vager endast 33 kg
■ Du reser den ensam

IC-701: 10 160m 100W. SSB CW 
FSK. Digitalavlasnmg. 2 st VFO. LSI 
PLL, RF-proc, var selektivitet. VOX. 
NB. Klar for yttre ’ keyboard ", mic. 
(12/220V).

IC-211E: 2m 10W SSB CW FM 
Digitalavlasn VOX. NB. RIT 
Tondppn. SWR-DISC-S-meter 
En toppstation! (12/220V).

TSS20S: 160-10 m 200W SSB/CW/ 
FSK. Analog och digital frekv. avlas- 
ning. RF-proc. VOX, NB, Passband
tuning. Valkand och lovordad varlden 
over.

IC-240: 2m 10W FM 22 programerbara 
kanaler.
R0-R9 + 500/525/550 575 forpro- 
grammerade. Tondppn. (12V).

IC-280E. 2m 10W FM. Digitalavl i 25 
KHz steg. 3 progr. minnen. Mojlighet till 
"delat montage". 80 kanaler. Tondppn. 

(12V).

r \
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170 (740:-)HAM III for 220V

635 (2.765:-) 210X/NB $ 675
616

Atlas Radio — "State of the Art” (heltran^^or.) 
210X
215X

(2.940:-)
(2.680:-)

210X + typ200natagg
210X + typ220natagg
350-XL Dig 350W pep 10-160 m 
AC PS
Digitalskala
Remote VFO

$ 667 (2.905:-;
$ 730 (3.175:-;
$11.105 (4.810:-;
$ 240 (1.045:-;
s 172 (750:-
$ 135 (590:-;

Ten-Tec — "State of the Art" (heltransistor.)
Triton IV 645(2.810:-) Digital

med PS + VOX tillagg
OMNI A 10- 160 m 200W PEP 
OMNI D 10- 160 m 200W PEP 

220V PS
Rotorer-115V ac (med postpaket) 
HAM IV 153/183 m. 220V trafo 
CD-44 115/129 m. 220V trafo
CDE HAM X 110/220V trafo

$ 695 (3.025:-) 
$ 150 (655:-)
$ 810 (3.525:-) 
$ 960 (4.180:-) 
$ 160 (700:-)

$ (665:—/800:—) 
(500:-/565:-) 

$ 270 (1.175:-)

670 (2.915:-)
670 (2.915:-)
670 (2.915:-)
999 (4.350:-)
580 (2.525:-)
747 (3.250:-)
125 (545:-)
163 (710:-)
157 (685:-)
70 (305:-)

253 (1.100:-)
340 (1.480:-)

SPR-4 150 kHz-30 MHz
R4C 160-10 m
T4XC 160 —10m 200W pep 
L4B 2kW pep
TR4C 80-10 m 300W pep
TR4CW RITo. CW-filter
RV4C VF0(medTR4C)
AC4 115/230 V
DC4 12 VDC pwr sup. m/TR4
W4 2 — 30 MHz Wmtr (via Postpaket) 
MN2000 ant.anpassn.enhet
SSR-1 0.3-30 MHz SSB, CW, AM

Swan, Robot SSTV, HAL RTTY, Dentron, Atronics 
Code Reader etc.
Pris pa forfrSgan.
Antenner-Master:
Telrex, Mosley, Hy-Gain, E-ZWay 
Pris p5 forfrSgan.

PRISERNA KAN ANDRAS UTAN FOREGAENDE MED 
DELANDE.
Du sparar pengar och ffir an di de senaste modellerna 
nar Du koper direkt frin USA.
Priset Du betalar ar i dollar.
Skriv (engelska) till W9ADN.

Vi exporterar over hela varlden.

ORGANS and ELECTRONICS
P.O. Box 117

Lockport. Illinois 60441 USA

CUE DEE NYHETER!
VHF Yagi
4 el 1,1 m bom.......................................................... 80:—

10 el 4,5 m bom..........................................................................170:—
15 el 6,5 m bom..........................................................................230:—
2 x 14 el X 6 m bom..................................................................... 295:—

For 28 MHz entusiasten
3 el 3,7 m bom............................................................................ 385:—
4 el 4 m bom................................................................................  465:—
5 el 6,7 m bom............................................................................ 620:—
+ mycket, mycket annat i antenner, rotorer, aluminium.

RY ELEKTRONIK
PL 3178,910 40 ROBERTSFORS 
TEL 0934-151 68 (dygnet runt)

SSB - CW
Sandare och mottagare med full fabriksgaranti. Cirkapriser 
inklusive forsakring och flygfrakt till Stockholm eller Gote- 
borg (tillagg till dvriga flygstationer). Tull och mervardeskatt 
tillkommer. Skriv si fir Du de exakta priserna!
OBS! c:a priserna i Sv. kr. den 78-10-13
R.L. Drake

MOBILDAGS! — Kortvdg
FT-7 Transceiver 20 w, alia band, cw/SSB 3.325:-
FT-7B Som ovan men 100 w 4.150:-
TS120 V Transceiver 20 W, alia band. Digital 4.700:-
FT-101 ZD Senaste transceivern fr3n YAESU, digital
G whip Mobilantenn, alia band, komplett 555:-

MOBILDAGS! -144 MHz
FT 227 R Digital syntestransceiver med minne 2.325:-

tillagg for finessrik scanner 425:-
FT 227 RA Som ovan men 4 minnen + 10 kc scanner 2.550:-

tillagg for 25 kc scanner 375 -
TS240 Transceiver 10 w PLL. 40 kanaler 1.900:-
TS280 Transceiver 50 w PLL, 40 kanaler 2.500:-
IC280E Transceiver 10 w dig. 3 minnen, delbar 2.675:-
IC 245 E Transceiver 10 w dig. cw/SSB/FM 3.750:-
Antenn 5/8-dels mobilantenn 125:-

ANTENNDAGS!
Fritzel GPA-30,10-20, 2 kW PEP, groundplane 365 -

GPA-40,10 - 40, 2 kW PEP, groundplane 530:-
GPA-50,10 - 80, 2 kW PEP, groundplane 650:-
W3-2000, 10 - 80, 2 kW PEP 495:-
FD-4, 10 — 20 - 40 - 80, windom 265:-
Beamar: FB 23,2-el, 10-20, 2 kW 1.145:-

FB33,3-el, 10-20, 2 kW 1.495:-
FB53,5-el, 10-20, 2 kW 1.845:-

Hy Gain Quad och beamar
Rotorer CDE (AR40, CD45, HAM III, T2X) 

FuknerIFU 200, FU400) 
Emotator (alia modeller)

Tonne, Telo beamar for 144 & 432 
Vereatower antennmaster (hoj- sank- fallbar)

QRO-DAGS - 144 & 432!
Microwave MLL 144/100, 10 w in, 100 w ut 1.395:-

MML432/100, 10win, 100 ut 2.180:-

DATONG-DAGS!
ASP helautomatisk RF-clipper. Fantastisk! 845:-
FL-1 LF-filter. Peak eller notch, automatiskt 

eller manuellt, variabel bandbredd etc 695:-
UC-1 Up-converter 60 kHz — 30 MHz, utgfing 

144 eller 28 MHz 1.395:-

Begagnat vaxlar snabbt. Ring for farsk information!
B o c k e r! Se lista i annons QTC 3/79!

Allt 
for CAB-elektronik Aven

k vails-
amator- Box 4045 tid

radio 550 04 JONKOPING
tel 036-16 57 60, Nils, SM7CAB

/\/\ WuW M e WDULfcS LTD

PRESS STOP!
NY TRANSCEIVER, MMT 28/144, 10W ut med 
vilken Du kan kora DX-trafik pS 10 mb med Din 
befintliga 144 MHz rig. Pris: 850:—.

For narmare info: ring eller skriv.

Box 101,23501 VELLINGE, 040-420430

co
co

co
 coco c

oc
o
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Texteditor for CT-82
Radindikering: Nu forstir du varfor CT-82 har 82 positioner per rad. De tvi till vanster anvands av "radpekaren” som visar 

vilken rad som editeras.
Editorn kan gi igenom den fil som editeras ging pi ging utan att editorn behover startas pi nytt.

Automatisk ny rad: 
Enk la kommandon:

Om det inte finns plats for det sista ordet du skrev pi den raden flyttas det till ny rad. 
Kommandona bestir av en bokstav eller nigon av kursorkontrollerna.

Multipta kommandon: En kommandorad kan ha flera kommandon pi samma rad. Repeteringsfunktionen mojliggor andringar i en

Tabulator
Skift
Text positioner

string i hela filen.
Stopp for att skriva in text kan sattas frin mellanslagstangenten eller nigon annan tangent. 
Tangentbordet kan sattas for enbart stora eller smi bokstaver, eller stora och smi nar skift anvandes. 
Scroll upp/ner, linepointer upp/ner, home file, top of memory, bottom of memory, flytta till indikerad rad och 
form feed.
OBS: Detta program kan endast anvandas till CT-82 och FLEX.
Programmet helt kompatibelt med TSC textprocessor.

6800 BASIC
Arets glada nyhet for 6800 anvandare.
6800 BASIC ar mycket snabb, si snabb att man pi TSC misstanker art det kanske aidrig kommer en snabbare interpretator BASIC. 
Fastan det ar en interpreterande BASIC si ar den nastan dubbelt si snabb, som existerande interpretatorer och komplilatorer for mikro- 
datorer, oavsett fabriket, korda med samma klockfrekvens.
Alla standardinstruktioner ingir. Snabb flyttalsaritmetik med 6 visade siffror och 7 siffror i berakningarna. Programraderna kan ha upp 
till 127 tecken med kolon och snedstreck som satsavskiljare. IF . . . THEN . . . ELSE kontruktion for oversiktiga program. PEEK och 
POKE kan ske i hex-kod. Obegransat antal strangvariabler, subrutinanrop och nivier pi programslingor. Antal tecken for en strang- 
variabel begransas bara av tillgangligt minne, och behover inte specificeras fore anvandandet och kan dessutom andras nar som heist i 
programmer Variabelnamn kan besti av 2 bokstaver.
Programlangd tape ca 9.5K disk ca 12K. Anvandarmanual medfoljer, ingen listning.

QwMi fi&ctotcs kb
BOX 2065,750 02 UPPSALA. TEL. 018 -10 01 90 vx
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MBM88/70cm

AB VHF TEKNIK

I

I

u
Eller

+
MBM48/70cm

Box 101
235 01 Vellinge 
040-420 430

100 WATT 432

100 watt 432 inkl. MBM 48 3.300:— Du sparar 600: —
100 watt 432 inkl. MBM 88 3.400:— Du sparar 695: — 
Beraknat frfin 144 — 432 MHz, fr3n 28 — 432 MHz blir priset annu 
lagre I I I

100 watt 144 inkl. 06—2 m 2.185:— Du sparar 385: —
100 watt 144 inkl. PBM 14—2 m 2.290:— Du sparar 405: — 
Beraknat frSn 28—144 MHz.

WATT 144 MHz

milCROWAVi MODULES LTD

+



IC-202S VHF/SSB CW LSB/USB 144 MHz 3W 2100:-
IC-402 UHF/SSBCW LSB/USB 432 MHz 3W 2750:-
IC-215E VHF/FMRO — R9 4- 2direkt0,5och3W 1775:-
IC-240 VHF/FM Diodprogramerad 144 — 146 MHz 10W 2050:—
IC-245E VHF/FM SSB 144 - 146 MHz 10W 3750:-
IC-280E VHF/FM 144 - 146 MHz 15W 2675:-
IC-211E VHF/FM SSB 144 - 146 MHz 10W 4975:-
IC-701 HF/SSB-CW-RTTY 3,5 - 30 MHz 100W 8750:-
Alla dvriga I C 0 M tillbehor finns ocksS hos oss.
Om du bor har i Sodern s3 tank p5 att vi har egen serviceverkstad och kan hjalpa dig med felen s3 apparaterna behover 
inte skickas runt hela landet om nfigot skulle handa.
I C 0 M ett marke som tSI att tanka p3 och med ETT STORT FEL, dom gSr nastan aidrig sonder.
ICOM-FORSALJNING I DEN VARMA SODERN

A VHF TEKNIK
SM 7 DTT - Sven
G:a Kommungfirden — VELLINGE — 040/420 430

HIGH Quality
T ransceivers
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■2M11 MELL’ HIH U;
17.1 i

Built-in. threshold adjustable, 
noise blanker --------------------

Equipped for SSB and CW 
operation. Choice of wide or 
narrow bandwidth for CW (with 
optional CW filter installed)

For WARAC 
Flexibility

SPECIFICATIONS

Continuously variable IF band
width 300 Hz to 2.4 KHz -------

Built-in RF speech processor 
for more "talk power" when you 
need it ------------------------------

Diecast front panel, plus heavy 
duty case----------------------

Built-in, fully adjustable, VOX 
circuitry ----------------------------

4.995:-

Sensitivity:
0 25 uV for S/N 10 dB
Selectivity:
2.4 KHz at 6 dB down. 4.0 KHz at 60 dB down 
(1.66 shape factor): Continuously variable be
tween 300 and 2400 Hz (-6 dB): CW (with 
optional CW filter installed): 600 Hz at 6 dB 
down. 1.2 KHz at 60 dB down (2.1 shape factor) 
Image Rejection:
Better than 60 dB (160 -15 meters). Better than 
50 dB (10 meters)
IF Rejection:
Better than 70 dB (160. 80. 20-10 m); Better 
than 60 dB (40 m)
Audio Output Impedance:
4-16 ohms
Audio Output Power:
3 watts @10% THD (into 4 ohms)

Select switches for use with 
FV-901DM synthesized scan
ning VFO (option). FV-901 DM 
provides scanners plus 40 fre
quency memory bank.

Frequency Coverage:
Amateur bands from 1.8-29 9 MHz. plus 
WWV/JJY (receive only)
Operating Modes:
LSB. USB. CW
Power Requirements:
100/110/117/200/220/234 volts AC. 
50/60 Hz: 13.5 volts DC (with optional DC-DC 
converter)
Power Consumption:
AC 117V: 75 VA receive (65 VA HEATER OFF) 
285 VA transmit: DC 13.5V: 5.5 amps receive 
(1.1 amps HEATER OFF). 21 amps transmit 
Size:.
345 (W) x 157 (H) x 326 (D) mm 
Weight:
Approximately 15 kg

COMPATIBLE WITH
FT-901DM ACCESSORIES

PA Input Power:
180 watts DC
Carrier Suppression. 
Better than 40 dB
Unwanted Sideband Suppression:
Better than 40 dB (a) 1000 Hz. 14 MHz 
Spurious Radiation:
Better than 40 dB below rated output 
Third Order Distortion Products: 
Better than 31 dB
Transmitter Frequency Response:
300-2700 Hz ( 6 dB)
Stability:
Less than 300 Hz in first 30 minutes after 10 
min warmup: less than 100 Hz after 30 minutes 
over any 30 min. period
Negative Feedback: 6 dB @ 14 MHz 
Antenna Output Impedance:
50-75 ohms, unbalanced

RF and AF gain controls located 
on concentric shafts for 
operator convenience

Full band coverage: 160 through 
10 meters, plus WWV/JJY 
(receive only)

TX. RX. or transceive frequency 
offset from main dial frequency

Digital plus analog frequency 
readout. Digital display resolu
tion to 100 Hz

Rugged 6146B final amplifier 
tubes with RF negative feed
back

inkl moms

TRANSMITTER GENERAL RECEIVER

Data Com
BOX 442 194 04 UPPLANDS VASBY TEL 0760 - 858 73

FT-225RD med MINNE 4.995:- inkl • FT-7B med 100 W input 3.995:- inkl • FT 2500RK syntes for 
2 m 2.995:— inkl • FT-207R handie-talkie syntes-scanner. Kommer till hosten.

■ I

HIGH-PERFORMANCE HF TRANSCEIVER

FT-1O1ZD
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ICOM
IC-701/701PS HF/SSB-CW-RTTY Transceiver
IC-211E VHF/Multi-Mode Transceiver 144—146
IC-245E VHF/Multi-Mode Transceiver 144—146
IC-280E VHF/FM Transceiver 144—146 15W
IC-202E VHF/SSB CW Transceiver 144-1463W
IC-202S VHF/SSB CW LSB/USB 144-146 3W
IC-402 UHF/SSB CW Transceiver 432 —435 3W
IC-215E VHF/FM Transceiver 144— 145 0,5/3W
10240 VHF/FM Transceiver 144—146 10W
IC-RM3 Computer for 245, 211, 701
IO3PE AC/ DC Nataggregat 3A med hogt.
IC-3PS AC/ DC Nataggregat 3A med h dgt och plats for IC-20L, IC-30L
IO20L VHF Linjart slutsteg for 215/202 10W
IO30L UHF Linjart slutsteg for IC-402 10W
IOSM2 Bordsmikrofon med forstarkare
BO20 NI-CD Batterier och chager/regulator for IC-215/202/402

Tillbehor
CK-28 Forlangningskabel for IC-280E med fasten
IC-HP1 Horlurar for samtliga modeller ICOM
IC-EX1 Relabox for IC-245, IC-211E, IC-701 utgSngar for ALC, styrning

av slutsteg anslutning av IC-RM3 mm.
IC-EX2 Samma som IC-EX1 men med inbyggd kalibrator
IC-FA1 Gummiantenn for IC-215E, IC-202E/202S
LC-25 Ladervaska for IC-215, IC-202, IC-402
MMB-B Mobilfaste for 215, 202, 402
MMB-F Mobilfaste for IC-22, IC-240, IC-280
MMB-G Mobilfaste for IC-245E
MMB-E Mobilfaste for IC-211E, IC-701
DC-kabel for IC-240, IC-201, IC-280, IC-245, IC-211
DC-kabel for IC-402
DC-kabel for IC-701
X-tals for IC-22A, IC-215
X-tals for IC-202
X-tals for IC-402

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22 TEL. 054-18 96 50 0900- 1700
651 02 Karlstad 1. 054-18 96 75 (Service)

8750:- 
4975:— 
3750:— 
2675:— 
1920:— 
2100:—
2750:— 
1775:— 
2050:—
925:— 
696: — 
676:— 
630:— 
925:— 
240:— 
395:—

200:—
230:—

247:— 
295:—
75:—
75:— 

110:—
135:— 
135:— 
110:—
25:— 
25:— 
45:— 
37:— 
55:— 
55:-
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o

Po.LIMIT

STBY ANT
AUTO 1

MANUAL 2

ALARM

30 m 
RG8

S'

0 

OFF

DAIWA Masttoppsforstarkare

Frekv.omr.
X-144M
144-146 Mhz

X-430L
430-435 Mhz

Ineffekt 4-10W 3 - 10W
Uteffekt max. 30W 15W
Preamplifier 13dB 12dB
Stromfors. 13,5V 5A 13,5V 3A
Vikt. C:a 1,1 kg 1,1 kg
Pris 1450:- 1750:-
Levereras komplett med mastfaste skruv samt kontrollenhet.

Kontrollenhet

Exempel pd kabetforluster 
Resterande effekt i de vanligaste 
kablarna, med 10w fran trans
ceiver'll och 30 meter kabel

144 Mhz 432 Mhz 
RG 58 2,7 W
RG8 5,4 W 2,7 W
Siffrorna galler kabel av god 
kvalitet utan hansyn tagen till 
aidring och kontaktforluster.

<5
OFF

CX-2Loch CX-2H
SmA vattentata antennvaxlare for masttoppmontage, 
anslutningar for tvA antenner, matas med 13,5v ex.vis 
frAn mandverboxen till X-144M el. X-430L vilka har 
knappar for detta andamAl.
Pris: CX-2L144Mhz 250:-
Pris: CX-2H 432Mhz 325:-

Nyheter fran Daiwa
VHF- och UHF-amatdrer!
Eliminera kabelforlusterna med liniara masttoppsforstarkare med inbyggd preamplifier.

Aktiebolaget

SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054 18 96 50 0900-1700 Tel. Service 18 96 75

• r
:

V

o
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250:—
220: — 
395:— 
595: — 

1200: —

Matchbox 144MHz 200W
Notchfilter 144MHz
Preamplifier 144MHz30W HF
Mottagare for 144MHz, med scanner + VFO 144— 152MHz
Slutsteg 144MHz linjart 10W in, 40W ut
med inbyggd preamplifier och HF-sniffer
Slutsteg 432MHz med inbyggd preamplifier, linjart, 10 W in 35W ut. Med HF-sniffer. 
Mastslutsteg med inbyggd preamplifier, med kontrollbox, in 3W ut 20W
Preamplifier for mastmontage 432MHz 100W
Matchbox for SW. 500W, med antennomk. for 3 antenn. Planetvaxel och antennmatchning. 
Koaxialomkopplare for 2 ant. Upptill 1000MHz. 0.2dB genomgfingsdampning, tfil2kW. 
Samma som CS201 men med N-kontakter
Samma som CS201 men for 4 antenner
SWR/PWR meter med stort korsvisande instr., tAl 200 W. 1.8 —50MHz.
Antennatuner med SWR/PWR instr, korsvisande. T51200W 1.8 —50MHz.
Scanner for 144MHz, 10 kanaler, fickformat
Antennrotor med kontrollenhet. Ovre o undre 
mastfaste.
Korsvisande SWR/PWR. 1.8-150MHz 200W
L3g passfilter 30M Hz. 1000W
Passar SR-9, SR-11 och TW-1000
Kapslat koaxrela 1 — 170MHz. 100W
Antenntuner 1.9—30MHz 500W
Mastslutsteg med preampl. in 6W ut 30W med remotekontroll. CX-2L passar detta. 

Antennrotor kraftig med ovre/undre mastfaste
Elevationsrotor

1955:— Antennrotor med kontrollenhet med inbyggdWORLD HAM CLOCK och nedre mast faste.

2390:— Antennrotor med kontrollenhet med inbyggd WORLD HAM CLOCK och nedre mast faste. 
1955:— Antennrotor med kontrollenhet med forinstallningsmojlighet av antennriktning.

CL-99 
FD-144N 
RX-144a
SR-11 
TRX144M

TRX-430Ma 
X-144L
RX-430XS 
CL-67 
CS-210 
CS-201N 
CS-401 
CN-710 
CNW-417 
TW-1000
DR-7500S/ 
7001a 
CN-620 
FD-30M
X-tals
CX-2L 
CL-67 A 
X-144M 
DR-7600
KR-500
DR-7500W/ 
DC-7002
DR-7600W/ 
DC-7002
DR-7600P/
DC-7004

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22 TEL. 054-18 96 50 0900- 1700
651 02 Karlstad 1 054-18 96 75 (Service)
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DC anslutning

Pris: IC280E, 2675:—
CK-28, delnings kit vid delat montage 200:— inkl moms

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22 TEL. 054-18 96 50 0900-1700
651 02 Karlstad 1. 054-18 96 75 (Service)

Antennanslutning Extremt kraftigt holje 
av gjutgods

Programerbar frekvens- 
delare, ingSr i PLL

‘4 polig mic kont.

Inbyggd hogtalare 
i mandverdelen

Driv o. slutsteg
i hybridkretsutforandj

M S3 ICOM

IC 20OE

Overdimensionerad
kylare

Mikroprocessor for
frekvensinstallning

IC-280E tdl aft granskas invandig.
Dubbelsidiga genom- Helixfilter i HF steget 
platerade kretskort / Delbart utforande

Kretsar for regiering Dubbla kristallf ilter Keramiskt MF filter Optoelektronisk kanal-
av uteffekten iforstaMF'en omkopplare

"Rak" sandare, inga blandare VCO, spanningstyrd osc.
ger en absolut ren utsignal / Uttag for extra hogtalare

IC0M IC280E IC0M
Marknadens skarpaste 2 meters FM station
• 80kanaler
• Delbart utforande
• Repeater samt reverse repeater mojlighet
• Tre programerbara minnen for snabbinstallning.
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Tillbehor for mobiltrafik:
• Mobilfaste. MMB-B

P riser
IC402, 2750: — , IC-3PS, 676:-,
Vaska, 75:-, BC-20, 395:-,
IC-SM2, 240:-, IC30L, 925:-,
MMB-B, 110:— Inkl. moms.

Tillbehor for portabelbruk:
• Barvaska
• Nickelcadmiumbatterier med lad-

dare 12 v. BC-20

Tillbehor vid stationart bruk:
• Natdel med frontriktad hogtalare 

och utrymme for 10 Watts PA. 
IC-3PS

• Bordsmikrofon med elektret- 
element. IC-SM2

• Lineart slutsteg 10 watt. IC-30L

IC-402
• 3 watt uteffekt
• USB/LSB/CW (medhorningston)
• Levereras med 432, 0-432, 4 Mhz

kan utrustas med tv3 ytterligare 200 khz
band.

• Inbyggt RIT och noiseblanker.

Oscar pa 432 Mhz
3 watt mobil portabel 10 watt stationar 

Med IC-402 och IC-30L

Aktiebolaget
SWEDISH RADIO SUPPLY
Box 208 SAGVERKSGATAN 22
651 02 Karlstad 1
Tel. 054 18 96 50 0900-1700 Tel Service 18 96 75

ICOM

•SATELUT MODE UPLINK (frekv.) DOWNLINK (frekv.)

OSCAR 7 A 145,85-145,95 Mhz 
(usb/cw)

29,4 - 29,5 Mhz 
(usb/cw)

B 432,125 - 432,175 Mhz 
(usb/cw)

145.975-145,925 Mhz 
(Isb/cw)

OSCAR 8 A 145,85-145,95 Mhz 
(usb/cw)

29,4 - 29,5 Mhz 
(usb/cw)

J 145,90-146.00 Mhz 
(usb/cw)

435,2 - 435,1 Mhz 
(Isb/cw)



KENWOOD ' 

TS-770 
2 M och 70 cm Transceiver

FrekvensomrSde: 144-146 MHz
430-440 MHz

Trafiksatt: SSB (USB, LSB), CW, FM
Uteffekt: 10W
Best.nr 78-7160-1

Elektronikhuset i Soina

08-7300700
EL FA
RADIO & TELEVISION AB 

17117 SOLNA
INDUSTRIVAGEN 23 • O8/73O 07 00




